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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

A1 Egy sziálsavval rendelkezı komplex típusú biantennáris 
oligoszacharid 

A2 Komplex típusú biantennáris oligoszacharid 

A2F Fukóztartalmú komplex típusú biantennáris oligoszacharid 

A3 Komplex típusú triantennáris oligoszacharid 

AA Antranilsav 

AA-AC 3-acetamido-6-amino-akridin 

AAG α1- acid glycoprotein; α1- savanyú glikoprotein 

2-AB 2-aminobenzamid 

ABEE p-amino-benzoesav-etilészter 

ACN Acetonitril 

AGP α1- acid glycoprotein; α1- savanyú glikoprotein 

2-AMAC 2-aminoakridon 

ANTS 8-aminonaftalin-1,3,6-triszulfonsav 

2-AP 2-aminopiridin 

3-APP 2-amino-3-fenilpirazin 

APS Ammónium-perszulfát 

APTS 1-aminopirén-3,6,8-triszulfonát 

BHT 3,5-di-terc-4-butilhidroxi-toluol 

CM Karboximetil 

Con A Concanavalin A (lektin) 

Da Dalton 

DEAE Dietil-aminoetil 

DHB 2,5-dihidroxi-benzoesav 

DMB 1,2-diamino-4,5-metiléndioxi-benzol 

DTT Ditiotreitol 

EDTA Etilén-diamin-tetraecetsav 

ESI Elektrospray ionizáció 

FD Fluoreszcenciás detektálás 

FPLC Fast protein liquid chromatography; 
gyors fehérje folyadékkromatográfia 

FTICR-MS Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectroscopy; 
Fourier transzformációs ion ciklotron rezonancia tömegspektrometria 
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GE Gélelektroforézis 

HPAEC-
PAD 

High pH anion exchange chromatography – pulsed amperometry 
detection; 
Magas pH-jú anioncserélı kromatográfia pulzáló amperometriás 
detektálással 

HPLC High performance liquid chromatography; 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

HPLC-MS High performance liquid chromatography – mass spectrometry; 
nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia tömegspektrometriás 
detektálással 

LIF Lézerindukált fluoreszcencia 

MALDI-
TOF 

Matrix-assisted laser desorption ionozation – time of flight; 
mátrixszal segített lézerdeszorpciós ionozáció repülési idı 
analizátorral 

MS Mass spectrometry; tömegspektrometria 

m/z Tömeg/töltés 

NMR Nuclear magnetic resonance (spectroscopy); 
mágneses magrezonancia (spektroszkópia) 

NP-HPLC Normal phase high performance liquid chromatography; 
normál fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

ORM Orozomukoid 

PCA Pyrrolidone carboxylic acid; pirrolidon-karbonsav 

PDA Piperazin-diakrilamid 

PNG-áz F Protein N-glikozidáz F enzim 

RP-HPLC Reversed phase high performance liquid chromatography; 
fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

SD Standard deviáció 

SDS-PAGE Sodium dodecyl sulphate – polyacrylamide gel electrophoresis; 
nátrium-dodecil-szulfát poliakrilamid gélelektroforézis 

TCA Triklór-ecetsav 

TEMED N,N,N’,N’-tetrametil-etilén-diamin 

TFA Trifluorecetsav 

THAP 2,4,6-trihidroxi-acetofenon 

TPCK N-p-tozil-L-fenilalanin-klórmetil-keton 

TRIS Trisz-hidroximetil-aminometán 

UV Ultraviolet; ultraibolya 
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1   BEVEZETÉS 

 A természetes vegyületek vizsgálatának napjainkban kitüntetett szerepe van. 

Az élı szervezetben található anyagok tanulmányozásával számos új információ 

nyerhetı az élettani folyamatok kutatásában. Az eredményeket többek között olyan 

alkalmazási területeken használhatjuk föl, mint az új fehérjék, enzimek felfedezése, 

betegségek hatásmechanizmusának felderítése, gyógyszerkutatási, toxikológiai 

alkalmazások, vagy az orvosi diagnosztika. 

 A biológiailag aktív vegyületek részletesebb megismerését az analitikai (GC, 

HPLC, radiometriai, elektrokémiai) és szerkezetvizsgálati (UV, CD, NMR, tömeg-

spektrometriai, röntgendiffrakciós) módszerek utóbbi évtizedekben tapasztalható 

rohamos fejlıdése tette lehetıvé, ami nagymértékben hozzájárult a kis és nagy 

molekulatömegő természetes vegyületek kémiai összetételének, térszerkezetének és 

biológiai funkciójának tisztázásához. 

 A biológiai objektumok és környezetük, a biológiai mátrix az esetek 

túlnyomó részében komplex rendszert alkotnak. Általában a vizsgált anyag maga is 

heterogén szerkezető, ami szelektív és biokompatibilis mintaelıkészítési módszerek, 

valamint minıségi és mennyiségi meghatározásukra alkalmas eljárások kidolgozását 

tette szükségessé. Nagy jelentıséggel bír az egyes biomolekulák, ún. diagnosztikai 

markerek mennyiségének analitikai módszerekkel, tesztekkel való követése 

a megbetegedések lefolyásában. 

 A legtöbb fehérje a poszttranszlációs módosítások következtében kisebb vagy 

nagyobb mértékben szénhidrát egységeket tartalmaz [1]. A glikokonjugátumok 

számos olyan élettani folyamatban vesznek részt, mint például az anyagcsere- és 

transzportfolyamatok, a sejtek közötti kommunikáció és az immunológiai 

jelenségek [2]. 

 Az akut fázis fehérjék a humán szérum összetevıinek olyan csoportját 

alkotják, amelyek többségben glikoproteinek és koncentrációjuk olyan pato-

fiziológiás folyamatok során, mint a gyulladások, hormonváltozások és a daganatos 

megbetegedések, többszörös mértékben változhat. Ezen belül az utóbbi évtizedekben 

megnıtt az érdeklıdés a szialoglikoproteinek (mukoproteinek) tanulmányozása iránt. 

Ezeknek a bioaktív vegyületeknek a szénhidráttartalmát elsısorban neutrális 
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monoszacharidok, hexózaminok és sziálsav alkotják. Az újabb vizsgálatok arra 

utalnak, hogy a szialoglikoproteinek oligoszacharid-szerkezetében bekövetkezı 

minıségi változások, a szénhidrát összetevık arányának, a glikánláncok hosszának 

és elágazásának, ún. mikroheterogenitásának a változása összefüggésbe hozható 

a különbözı fiziológiás és/vagy kóros folyamatokkal. A fehérje glikoziláció 

tanulmányozása a nagyfokú heterogenitás miatt nem könnyő feladat 

a bioanalitikusok számára. Gyakran több vizsgálati módszerre, valamint kémiai és 

enzimatikus módosítások egész sorára van szükség a glikánok szerkezetének teljes 

feltérképezéséhez. 

 Doktori munkám során korszerő analitikai és preparatív bioszeparációs 

eljárások alkalmazásával kívántam kimutatni azokat a változásokat, amelyek egyes 

daganatos megbetegedések (ovárium, limfómák) hatására egy akut fázis fehérje, 

a humán szérum α1-savanyú glikoprotein (AGP) glikánszerkezetében következnek 

be. Ezeknek a különbségeknek a kimutatása egy új tumormarker fejlesztésének 

lehetıségét hordozza magában. 
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2   CÉLKITŐZÉS 

 Az oligoszacharidok és származékaik fontos szerepet töltenek be 

a természetes glikokonjugátumok (glikolipidek, glikoproteinek) szerkezetében és 

élettani funkcióiban. Napjainkban a glikoproteinek szénhidrátszerkezetének 

vizsgálata a proteomika (glikobiológia) igen fontos kutatási területe, amely a bio-

molekulákban megfigyelhetı mikroheterogenitások és a biológiai funkció közötti 

összefüggéseket vizsgálja. A humán szérum α1-savanyú glikoprotein (AGP) 

frakciója jelentıs mennyiségben tartalmaz elágazó láncú, ún. antennáris szerkezető 

oligoszacharidokat. Vizsgálataim célja az AGP oligoszacharid-szerkezetében 

bekövetkezı változások kimutatása volt daganatos megbetegedések esetén. 

1. Munkám során olyan biokompatibilis mintaelıkészítési eljárások kidolgozását 

és/vagy alkalmazását tőztem ki célul, amelyekkel a humán szérumból 

az analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek céljára szennyezésektıl mentes, 

intakt AGP minták állíthatók elı. 

2. A humán szérum AGP minták sziálsav összetételét savas hidrolízissel és 

nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás (HPLC) módszerrel kívántam 

meghatározni. Az analízis eredményeibıl arra kívántam következtetni, hogy 

az oligoszacharidok láncvégi sziálsavtartalmában tapasztalhatók-e a daganatos 

megbetegedésekre jellemzı mennyiségi változások. 

3. Célul tőztem ki az AGP glikántartalmának protein N-glikozidáz F (PNG-áz F) 

enzimmel történı lehasítását és kinyerését. Az oligoszacharidok tisztítására 

olyan kíméletes és szelektív mintaelıkészítési módszer kidolgozását, illetve 

alkalmazását terveztem, amellyel a folyadékkromatográfiás és tömeg-

spektrometriás vizsgálatok számára nagytisztaságú minták állíthatók elı. 

4. Az AGP-bıl kinyert glikánok szerkezetét és azok arányát HPLC módszerrel 

kívántam meghatározni. Az oligoszacharidok származékképzésével olyan 

érzékeny és szelektív analitikai módszert kívántam alkalmazni, amely során 

információt kapunk a különbözı elágazásszámú antennáris szerkezetek 

minıségérıl és azok arányairól az egészséges és kóros mintákban. 
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5. Nagyszámú egyedi oligoszacharid mintát kívántam elıállítani egészséges, 

ovárium tumoros és limfómás egyének szérum AGP frakciójából 

tömegspektrometriás vizsgálatok számára. Az érzékenység növelése céljából 

származékot kívántam képezni a PNG-áz F enzimes hasítással kapott 

glikánokból, valamint kíméletes mintaelıkészítési módszert kívántam 

alkalmazni. 

6. A glikánoknak a peptidlánchoz való kapcsolódási helye szerinti vizsgálatához 

célul tőztem ki a humán szérum AGP tripszines emésztését és a keletkezı 

peptidek, glikopeptidek fordított fázisú HPLC elválasztását. Ennek során olyan 

módszert kívántam alkalmazni, amely lehetıvé teszi az oligoszacharid tartalmú 

glikopeptidek azonosítását. Kísérleteim célja a tripszines hidrolizátum 

HPLC-MS vizsgálata kidolgozásának támogatása volt. 
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3   IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

3.1   Az αααα1- savanyú glikoprotein szerkezete és élettani jelentısége 

3.1.1   Az AGP tulajdonságai 

 Az α1- savanyú glikoprotein (AGP, AAG) vagy orozomukoid (ORM) 

a májsejtek által termelt akut fázis fehérjék családjába tartozik, amelyek szérum 

koncentrációja fizikai traumák, sérülések, bakteriális fertızések, vagy gyulladások 

esetén fokozódik. Az AGP 0,2–1,0 mg/ml koncentrációban fordul elı az egészséges 

emberek szérumában, ám különbözı betegségek, sérülések esetén ez többszörösére is 

emelkedhet [3-9]. Bár számos publikáció foglalkozik biológiai funkciójával, szerepe 

még nem pontosan tisztázott. Részt vesz a különbözı immunmodulációs 

folyamatokban, valamint fizikokémiai tulajdonságainak köszönhetıen a bázikus 

gyógyszerek és szteroid hormonok megkötésében. Ezen tulajdonsága miatt 

a lipokalinok családján belül az immunokalinok csoportjához sorolják [10]. 

 Az AGP-t Schmid [11] és Winzler [12] izolálta 1950-ben, amely sokáig 

a legmagasabb szénhidráttartalmú glikoproteinként volt ismeretes. A humán szérum 

α1-globulin frakciójához tartozó 41–43 kDa molekulatömegő AGP egyedülálló 

tulajdonságai miatt emelkedik ki a többi plazmafehérje közül. Rendkívül magas, 

45 tömeg % szénhidráttartalommal, a nagy mennyiségben hozzá kötıdı sziálsavnak 

köszönhetıen pedig alacsony izoelektromos ponttal (pI~2,8–3,8) és kiváló 

vízoldhatósággal rendelkezik [3]. 

3.1.2   Az AGP szerkezete 

 A humán AGP aminosavsorrendje az 1. ábrán látható. A polipeptidláncot 183 

aminosav alkotja. N-terminálisán pirrolidon-karbonsav egység (PCA), 

C-terminálisán pedig szerin helyezkedik el. A szekvencia megtalálható a SwissProt 

adatbázisában (http://ca.expasy.org/uniprot/P02763). Két genetikai variánsa között 

(ORM1 és ORM2) 22 aminosavnyi különbség fedezhetı fel [3], és további két 

helyen (20-as és 156-os aminosav) a populációtól függı aminosavcsere mutatkozik 

meg (ORM1*F1, *F2 és *S). Az AGP szerkezetét két diszulfid-híd stabilizálja 
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az 5-ös és 147-es, valamint a 72-es és 164-es ciszteinek között. Schmid szignifikáns 

homológiát állapított meg az AGP és az immunglobulinok szekvencája között [13]. 

Ser COOHGluGly

Ile Thr Gly Lys Trp Phe Tyr Ile Ala Ser Ala Phe

Ala

Arg Asn Glu Glu Tyr Asn

38

Lys Ser

40
II.

Val Glu Glu Ile Gln Ala Thr

Ala

Phe Phe Tyr Phe Thr Pro Asn

54

Lys Thr Glu Asp Thr Ile

60
III.
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1. ábra A humán AGP aminosavsorrendje 

 Az AGP szénhidrátszerkezetét részletesebben kutatták, ugyanis ez egyike 

azon kevés glikoproteineknek, amely négy elágazást tartalmazó, ún. tetraantennáris 

oligoszacharidokat is tartalmaz a bi- és triantennáris szerkezetek mellett [14]. 

A komplex típusú glikánláncok a 15-ös (I.), 38-as (II.), 54-es (III.), 75-ös (IV.) és 

85-ös (V.) helyzetben lévı aszparagin β-karboxil-csoportján keresztül N-glikozidos 

kötéssel kapcsolódnak a polipeptidlánchoz, amelyek az adott helyen sokféle 

kombinációban jelenhetnek meg. Az AGP oligoszacharid láncainak alkotórészei 

a 2. ábrán láthatók. A komplex típusú oligoszacharidok felépítésében az N-acetil-D-

glükózamin (GlcNAc), D-mannóz (Man) és D-galaktóz (Gal) vesznek részt, a láncok 

végein pedig (terminális) N-acetil-neuraminsav (sziálsav, NeuAc) található, aminek 
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a glikoprotein savas tulajdonságát köszönheti. A glikánlánchoz további L-fukóz 

(Fuc) kapcsolódhat. 

O
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2. ábra A humán AGP oligoszacharid láncok építıkövei 

 A szénhidrát összetevık minısége és az elágazások száma nagy kombinációs 

lehetıségre és szerkezeti változatosságra ad lehetıséget, ami az AGP 

mikroheterogenitását eredményezi. Az AGP-ben elıforduló jellegzetes 

glikánszerkezetek a 3. ábrán láthatók. Valójában az I. pozícióban nem fordul elı 

tetraantennáris szerkezet, a II. pozícióban nem találunk fukóztartalmat, a IV. pozíció 

nem hordoz biantennáris glikánt és csak a IV. és V. pozícióban találunk több fukózt 

tartalmazó tetraantennáris szerkezeteket. A humán szérum AGP-ben tehát összesen 

mintegy 30-40 ún. glikoforma valósul meg és a mikroheterogenitást a patofiziológiás 

körülmények erısen befolyásolják. A glikánrész nagyfokú heterogenitása miatt 

az AGP röntgendiffrakciós analízise korlátokba ütközik, ezért térbeli szerkezete sem 

pontosan ismert. 

 Montreuil proton NMR vizsgálatai (1980) az oligoszacharidok peptidlánchoz 

való kapcsolódását és antennáris szerkezetét írta le [15]. Az oliszacharidok és 

glikopeptidek szerkezetvizsgálata a proton NMR mellett [16, 113] a röntgen 

krisztallográfia és elméleti molekulamodellezési módszerekkel történt [17]. 
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3. ábra Az AGP-ben található antennáris szerkezető oligoszacharidok típusai 

 2004-ben Nagy az intakt AGP nagyfelbontású tömegspektrometriás 

vizsgálatát valósította meg elektrospray ionizáció — fourier transzformációs ion 

ciklotron rezonancia (ESI/FT-ICR) módszerrel, amellyel lehetıvé vált a fehérje 

mikroheterogenitásának a molekulaionból történı vizsgálata [18]. 
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3.1.3   A szerkezet és élettani funkció kapcsolata 

 Egyedülálló tulajdonságai miatt, valamint a szérum fontos alkotórészeként 

gyakran tanulmányozzák az AGP-nek gyógyszerekkel való kölcsönhatását, ami 

farmakokinetikai és klinikai szempontból nagy jelentıségő [5, 19-21]. 

 Duché és munkatársai az AGP genetikai variánsainak termelıdésében és 

mikroheterogenitásában bekövetkezı változásokat figyeltek meg daganatos 

megbetegedések esetén [22-25]. A genetikai variánsok vizsgálatában általában 

immobilizált fémion [réz(II)-ion] affinitáskromatográfiás [23, 24, 26] és 

poliakrilamid gélben történı izoelektromos fókuszálási módszereket alkalmaztak 

[22, 25, 27]. 

 Számos közlemény foglalkozik a humán AGP glikánszerkezetének, mikro-

heterogenitásának megváltozásával különbözı fiziológiás állapotokban, 

betegségekben, mint például az akut és krónikus gyulladások [28, 29], reumás 

artritisz [30, 31], artériás ischaemia [32], diabétesz [33] vagy éppen terhesség esetén 

[34]. Az oligoszacharid NeuAcα2–3Galβ1–4(Fucα1–3)GlcNAc részlete, melyet 

szialil LewisX antigénnek neveznek (3. ábrán jelölve), különösen gyakran alanya 

az élettani folyamatokat érintı diagnosztikai jellegő vizsgálatoknak [9, 35-39]. Ezek 

alapján általánosságban elmondható, hogy a gyulladásos folyamatok esetén 

növekszik az AGP oligoszacharidok fukozilációjának mértéke. 

3.2   Az AGP kinyerése humán szérumból 

3.2.1   Preparatív módszerek 

 A humán szérum AGP izolálásának elsı lépése a legtöbb esetben a plazma-

fehérjéknek savas közegben történı kicsapása volt, amihez általában perklórsavat 

használtak (pH 5,0) [12]. Az AGP tisztítása a felülúszó ioncserélı kromatográfiás 

elválasztásával folytatódott (DEAE- és/vagy CM-cellulóz oszlopon), majd utolsó 

lépésként gélkromatográfiás módszerrel szabadultak meg a maradék szennyezıktıl 

és az eluens összetevıitıl [3, 40, 41]. 

 Kremmer az AGP kinyerésére egy vizet, metanolt és kloroformot tartalmazó, 

nem elegyedı fázisú oldószeres extrakciós módszert dolgozott ki. Az emulziót 
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4 oC-on rázatva, majd centrifugálva a vizes-metanolos felülúszó további ioncserélı 

kromatográfiás tisztításával jutott a glikoprotein frakciójához [6]. 

 Az AGP-nek a humán szérumból való kinyerését nemcsak oldat fázisban, 

kromatográfiás módszerek segítségével, hanem gélelektroforézis útján is 

megvalósíthatjuk [42, 43]. A módszer elınye egyszerőségében rejlik, mert az AGP-t 

egy lépésben választhatjuk el a szérum többi komponensétıl. Ez a technika lehetıvé 

teszi az AGP további részletes vizsgálata céljából in situ gélben történı enzimes 

hidrolízisét is, jelentısen lerövidítve a mintaelıkészítés idejét. 

3.2.2   Affinitáskromatográfiás módszerek 

 Travis és Pannell fedezte fel egy festék, a Cibacron blue F3G-A-nak humán 

szérum albuminnal való specifikus kölcsönhatását, amelynek segítségével 

elkülönítették a többi szérum fehérjétıl [44]. Ezt a jelenséget kihasználva a fehérje-

frakcionálás elsı lépéseként a festék ligandum affinitáskromatográfiás elıkészítést 

vezették be, amelyet a hordozón immobilizált Cibacron blue állófázissal valósítottak 

meg [41, 45]. Az elválasztás mechanizmusa az ioncserélı, a molekulasúly szerinti 

gélszőrı, valamint hidrofób kölcsönhatások egyedülálló kombinációja. További 

elınyt jelentett, hogy az ionerısség és pH gradiens alkalmazásán alapuló eljárás 

során nem tapasztalták a fehérjék denaturációját. Azzimonti és munkatársai 

a Cibacron Blue festék ligandum affinitáskromatográfia olyan alkalmazását 

valósították meg, amelyben az AGP-t — a minták egy éjszakán át történı dialízisét 

követıen — egy lépésben nyerték ki a szérumból, valamint a genetikai variánsok 

szétválását tapasztalták [46]. 

 A glikoproteinek komplex fehérjekeverékekbıl való szelektív kinyerésére 

legújabban a lektin affinitási kromatográfiát alkalmazzák. A lektinek olyan fehérjék, 

amelyek a szénhidrátokkal specifikus kölcsönhatásba lépnek anélkül, hogy 

módosítanák azokat [47]. Ennek a tisztítási módszernek a segítségével egy lépésben 

juthatunk a kívánt glikoproteinhez vagy glikoprotein keverékekhez. Az AGP humán 

plazmából való tisztítására és frakcionálására széleskörően alkalmazzák 

a concanavalin A (ConA) lektin affinitáskromatográfiát [31, 48-50]. Ez a lektin 

a komplex típusú biantennáris oligoszacharid láncokhoz specifikusan kötıdik, ezért 

az AGP különbözı glikoformáinak elválasztására is alkalmas [51]. 
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 A legújabb módszerek szerint az AGP-t specifikus antigén-antitest kölcsön-

hatás révén, anti-humán-AGP szérum felhasználásával, kromatográfiás módszerrel 

nyerik ki a szérumból [28]. 

3.3   Az AGP szénhidrátszerkezetének vizsgálata 

 A glikoproteinek mikroheterogenitásának vizsgálatára kétféle stratégia 

létezik. Az egyik szerint közvetlenül a natív fehérje glikoformáit választják el, 

amelyet concanavalin A lektin affinitáskromatográfiás [50, 52, 53], vagy modernebb 

változatával, az affinitás immunoelektroforézis módszerrel [9, 29, 32, 34, 39, 54], 

vagy kapilláris elektroforézissel [55] valósítanak meg. 

 A másik stratégia szerint az AGP-ben elıforduló 

oligoszacharid-szerkezeteket kémiai vagy enzimatikus hasítást követıen 

kromatográfiás és/vagy tömegspektrometriás módszerrel határozzák meg. Ezeket 

a vizsgálatokat a hexózok/hexózaminok szekvenálása és a láncvégi sziálsav 

mennyiségi analízise egészíti ki. A glikánszerkezet vizsgálata a polipeptidlánchoz 

való kapcsolódási pont szerinti („glycosylation site”) analízist is magában foglalja. 

A proteomikában használatos analitikai technikák fejlıdése (pl. tandem 

tömegspektrometriával kapcsolt kapilláris HPLC módszer) lehetıvé tette 

a fehérjéhez való kapcsolódási pozíciók és a hozzájuk kötıdı glikánok azonosítását 

az enzimatikus úton elıállított glikopeptidek analízisével [56]. 

3.3.1   Sziálsav-analízis 

 A sziálsav a glikoproteinek és glikolipidek oligoszacharid láncvégein 

található karbonsav funkciójú szénhidrát (2. ábra) [57]. A funkciós csoportok 

változatosságából adódóan több, mint 40-féle változatát találták meg az élı 

szervezetben [58]. Biológiai szerepük szerteágazó. Részt vesznek a pozitív töltéső 

molekulák megkötésében és transzportjában, valamint a molekulák és sejtek közötti 

felismerésben, kötıdésben, vagy éppen álcázásukban, védelmet nyújt a gliko-

proteinek számára a proteázokkal szemben és stabilizálja a glikoproteinek 

konformációját [57]. A humán AGP-ben az N-acetil-neuraminsav épül be a glikán-

láncok végére. 
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 Az analízishez a láncvégi sziálsav lehasítása savas hidrolízissel 

(25 mM H2SO4, 80 oC, 1-24 óra) vagy enzimatikus úton, neuraminidáz enzimmel 

történhet. Korábban a sziálsav meghatározására kolorimetriás (tiobarbitursav, 

rezorcinol) módszereket alkalmaztak, de ezek érzékenysége és specifikussága nem 

volt kielégítı [59, 60]. 

 A sziálsav kvantitatív meghatározásának másik, manapság gyakran 

alkalmazott módszere a fluoreszcenciás detektálással kapcsolt HPLC. Az analízist 

a mintának fluoreszcens vegyülettel való származékképzése elızi meg. 

A leghatékonyabb származékképzıszernek az 1,2-diamino-4,5-metiléndioxibenzol 

(DMB) bizonyult, ami az α-ketosavakkal történı specifikus reakciójának és 

a származékok nagy fluoreszcenciás intenzitásának köszönhetı [61, 62]. A sziálsav 

DMB-származéka nanogram nagyságrendben mutatható ki a fluoreszcenciás HPLC 

módszerrel. 

 A származékképzés az ún. reduktív aminálás háromlépéses reakciójában 

történik, amely a 4. ábrán látható. Elsı lépésben felnyílik a sziálsav laktolgyőrője (a). 

Ezután a származékképzı szer amino-csoportja a glikán karbonil szénatomjához 

kapcsolódik és azzal Schiff-bázist képez (b). Harmadik lépésben pedig az imin-

csoport redukciójával egy kb. 72 órán át stabil glikánszármazék képzıdik (c). 

Az analízis fordított fázisú (RP) HPLC oszlopon, izokratikus körülmények között 

történik. 

 A sziálsav meghatározására számos egyéb, UV-aktív és fluoreszcens 

anyaggal történı derivatizálást is alkalmaznak, a származékokat pedig HPLC, vagy 

kapilláris elektroforézis módszerrel vizsgálják [63, 64]. 

 A sziálsav biológiai szerepét számos közlemény tárgyalja. Gyulladásos és 

daganatos megbetegedések esetén az akut fázis fehérjék és ezzel együtt a sziálsav 

szérum koncentrációjának emelkedését tapasztalták [42]. A szérum sziálsav 

meghatározása nem specifikus, így diagnosztikus markerként való alkalmazása 

óvatossággal kezelendı. 
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4. ábra A sziálsav származékképzése reduktív aminálással 
a) győrőfelnyílás b) Schiff-bázis képzıdése c) redukció 

3.3.2   Oligoszacharidok folyadékkromatográfiás analízise 

 A glikoproteinek oligoszacharid-tartalmát kémiai vagy enzimatikus úton 

hasítják le a polipeptidláncról, szerkezetüket pedig folyadékkromatográfiás és/vagy 

tömegspektrometriás módszerekkel vizsgálják. A folyadékkromatográfiás módszerek 

többsége a monoszacharidok analízisében is alkalmazható. A kémiai hidrolízis 

vízmentes hidrazinnal történik [66], amelyben az oligoszacharidok hidrazon-

származéka képzıdik. 

3.3.2.1 Glikoproteinek hidrolízise glikozidáz enzimmel 

A kíméletesebb enzimatikus hidrolízist a fehérje denaturálását követıen protein 

N-glikozidáz F (PNG-áz F) enzimmel hajtják végre, amelynek hasítási termékei 

a glikozilaminok, a peptidláncban pedig aszparaginsav marad vissza a kapcsolódási 
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helynél. Bizonyos esetekben a láncvégi sziálsavat is eltávolítják neuraminidáz 

enzimmel. 

3.3.2.2 Oligoszacharidok anioncserélı folyadékkromatográfiás meghatározása 

 Az oligoszacharid-keverék HPLC analízisére többféle módszer létezik. 

A pulzáló amperometriás detektálással kapcsolt magas pH-jú anioncserélı 

kromatográfia (high pH anion exchange chromatography — pulsed amperometric 

detection, HPAEC-PAD) esetén a glikánokat származékképzés nélkül, közvetlenül 

analizálják. Eluensként 0,1–0,3 M NaOH-ot és Na-acetátot alkalmaznak. Ilyen 

körülmények között a glikánok hidroxilcsoportjai disszociálnak és a szénhidrát-

oxianionok kölcsönhatásba lépnek az ioncserélı oszloppal [67, 68]. 

Az oligoszacharid frakciók off-line vagy on-line tömegspektrometriás vizsgálatához 

a minta neutralizálására, vagy sómentesítésére van szükség, amit gélkromatográfiás, 

vagy ioncserélı mikromembránok alkalmazásával valósítanak meg [67, 69, 89, 91]. 

3.3.2.3 Oligoszacharidok meghatározása származékképzést követıen 

 Még érzékenyebb és szelektívebb detektálást tesz lehetıvé az oligo-

szacharidoknak UV-aktív, vagy fluoreszcens anyaggal történı származékképzése. 

Így azok a glikoproteinek is vizsgálhatók, amelyek korlátozott mennyiségben állnak 

rendelkezésre. A származékképzés a sziálsav esetében már ismertetett reduktív 

aminálással történik. Az oligoszacharidoknak 2-aminobenzoesavval (antranilsavval) 

történı származékképzése az 5. ábrán látható.  
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5. ábra Oligoszacharidok származékképzése antranilsavval 

 A leggyakrabban alkalmazott származékképzı szereket az 1. táblázatban 

foglaltam össze. A szénhidrát-származékok vizsgálata elektoforetikus [72, 73], 

normál fázisú (NP) anioncserélı (amin-) oszlopon [74, 75], vagy fordított fázisú (RP) 

oszlopon [76, 77], UV-, fluoreszcenciás vagy tömegspektrometriás detektálással, 

vagy ezek kombinálásával, HPLC módszerrel történik [30, 78, 79]. 
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1. táblázat Az oligoszacharidok meghatározásában leggyakrabban alkalmazott 
származékképzı szerek 

 Származékképzı szer Képlet Módszer Ref. 

 2-AP 

2-aminopiridin N NH
2  

NP-HPLC-UV 
RP-HPLC-UV 
RP-HPLC-MS 

[80] 
[30] 

 ABEE 

p-amino-benzoesav-
etilészter 

COOEt

NH
2  

NP-HPLC-UV 
HPLC-MS 

[81] 

 2-AB 

2-aminobenzamid 

NH
2

CONH
2

 

NP-HPLC-FD 
RP-HPLC-FD 
HPAEC-FD 
HPLC-FD 
HPLC-MS 

[77] 
[66] 
[78] 
[79] 

 AA 

2-aminobenzoesav 
(antranilsav) 

NH
2

COOH

 

NP-HPAEC-FD 
RP-HPLC-FD 

[74] 
[75] 

 ANTS 

8-aminonaftalin-
1,3,6-triszulfonsav 

NH
2

SO
3
Na

HO
3
S SO

3
Na
 

GE-FD [72] 

 2-AMAC 

2-aminoakridon 

N

O

H

NH
2

 

GE-FD [82] 

 AA-AC 

3-acetamido-6-amino-
akridin 

NH
2
N NHCOCH

3  

2-D GE 
MALDI 

[83] 

 APTS 

1-aminopirén-
3,6,8-triszulfonát 

SO
3
Na

SO
3
Na

SO
3
Na

H
2
N

 

CGE-LIF [84] 

 3-APP 

2-amino-3-fenilpirazin 

N

N

NH
2

 

CE-LIF [73] 

Rövidítések: NP: normál fázisú, RP: fordított fázisú, HPAEC: magas pH-jú anioncserélı kromatográfia, FD: 
fluoreszcenciás detektálás, GE: gélelektroforézis, CGE: kapilláris gélelektroforézis, LIF: lézer indukált 
fluoreszcencia 
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 Anumula és munkatársai a humán AGP oligoszacharidok antranilsav-

származékainak HPLC analízisével nagyobb felbontást értek el, mint a HPAEC-PAD 

módszerrel. Eredményeikben a glikánok csúcsai sziálsavtartalmuk szerint 

csoportokat alkotva váltak szét [74]. 

3.3.2.4 Oligoszacharidok HPLC-MS vizsgálata 

 Viszonylag újkelető az oligoszacharidok HPLC-MS vizsgálata. A glikánokat 

normál, vagy fordított fázisú oszlopon választják el és elektrospray ionforrású 

tömegspektrométerrel detektálják [70, 85-87]. 

 Az oligoszacharid láncok szekvenálásával, amelyet glikozidáz (α−fukozidáz, 

β−galaktozidáz, α−mannozidáz, β−N-acetilhexózaminidáz) enzimekkel valósítanak 

meg, további információ nyerhetı az összetevık kapcsolódási sorrendjérıl 

[74, 75, 78]. 

3.3.3   Az oligoszacharidok tömegspektrometriás vizsgálata 

 A tömegspektrometriás technikák nagy szerepet játszanak a glikoproteinek 

oligoszacharid-szerkezetében, az élettani folyamatok hatására bekövetkezı 

változások megfigyelésében. Az enzimatikus úton lehasított oligoszacharidok 

szerkezetvizsgálatában a leggyakrabban a mátrixszal segített lézer deszorpciós 

ionizációt alkalmazzák repülési idı analizátorral (matrix-assisted laser 

desorption/ionization — time of flight, MALDI-TOF). A vizsgálandó vegyületet 

együtt kristályosítják egy UV-elnyelı anyaggal, a mátrixszal, amely a lézersugarak 

energiáját elnyeli és átadja a minta komponenseinek. Az így keletkezı ionokat 

repülési idı analizátor detektálja. A MALDI-TOF ideális az 1000 Da-nál nagyobb 

molekulatömegő módosítatlan szénhidrátok analízisére. A semleges glikánok 

[M+Na]+ addukt ionjai pmol nagyságrendben kimutathatók. A savas karakterő 

oligoszacharidok kisebb érzékenységgel detektálhatók, mivel pozitív és negatív 

ionok is képzıdnek belılük. A sziálsav könnyen lehasad a tömegspektrométerben, 

ezért ezt a jelenséget figyelembe kell venni az analízis során [88]. 

 A szénhidrátok vizsgálatában a leggyakrabban alkalmazott mátrix 

a 2,5-dihidroxibenzoesav (DHB) [89]. A savas glikánok analízisében az érzékenység 

növekedését tapasztalták egy másik mátrix, a 2,4,6-trihidroxi-acetofenon (THAP) 
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alkalmazásával [90]. Az intakt glikoproteinek vizsgálatára a szinapinsav 

a legalkalmasabb mátrix [91]. 

3.3.3.1 A mintaelıkészítés szerepe az oligoszacharidok tömegspektrometriás 

vizsgálatában 

 A MALDI-TOF vizsgálatok érzékenységét többek között az 1. táblázatban 

felsorolt származékképzı szerek (2-AB, AA, AA-Ac, APTS, fenil-hidrazin, stb.) 

alkalmazásával is növelhetjük. A glikánok redukáló láncvégének módosítása számos 

esetben növelte meghatározásuk hatékonyságát [74, 92-95]. 

 A minta tisztasága döntı fontosságú a MALDI-TOF tömegspektrometriás 

vizsgálatokban. A mintában jelen levı más komponensek, sók, pufferek gátolják 

a kristályosodást és az ionképzıdést. Eltávolításukra számos módszert alkalmaznak 

a dializáló, vagy ioncserélı membránoktól kezdve a grafit oszlopon át 

a gélkromatográfiás tisztításig [1]. 

 Kyselova és munkatársai 2007-ben a humán szérum teljes glikántartalmát 

vizsgálták metasztázisos prosztatarák esetén. Az enzimatikus úton lehasított 

oligoszacharidokat permetilezték és MALDI-TOF tömegspektrometriás módszerrel 

vizsgálták. A detektált oligoszacharidok intenzitás adatait statisztikai elemzésnek 

(fıkomponens analízisnek) vetették alá, ami alapján szignifikáns eltéréseket 

tapasztaltak az egészséges és daganatos egyének mintái között. A permetilezett 

oligoszacharidok kvantitatív tömegspektrometriás vizsgálatának eredményei repro-

dukálhatók voltak és korreláltak a kromatográfiás meghatározások adataival [96]. 

 Az elektrospray ionizációs (ESI) módszerek a kisebb érzékenység és 

a szőkebb molekulaiontartomány miatt eddig csak korlátozottan voltak 

alkalmazhatók a nagyobb molekulatömegő oligoszacharidok analízisében. Ezen 

a helyzeten a sziálsav lehasítása, a glikánok permetilezése [97, 98], vagy a redukáló 

láncvég származékképzése javíthat. 
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3.3.4   Glikopeptidek folyadékkromatográfiás és tömegspektrometriás 

vizsgálata 

3.3.4.1 A glikoproteinek proteolitikus emésztése 

 Bár az oligoszacharidok szerkezetérıl részletesebb információt kapunk 

a kromatográfiás és tömegspektrometriás módszerek segítségével, a peptidlánchoz 

való kapcsolódás információja a glikánok lehasításával elvész. Ezt a hiányt 

a visszamaradó peptidek, vagy a glikopeptidek közvetlen analízisével pótolhatjuk. 

A glikopeptidek elıállíthatók a glikoproteinek proteolitikus emésztésével. Erre 

a célra leggyakrabban a tripszin enzimet alkalmazzák, amely a polipeptidláncot 

az arginin és lizin aminosavak mentén hasítja. Az enzimreakcióhoz a fehérje 

elızetes, hı, detergens, vagy sók felhasználásával végzett denaturálása, a diszulfid-

hidak redukálása és a tiol-csoportok alkilezése szükséges [99, 100, 101]. A fehérjék 

hidrolízisére a tripszinen kívül a szén terminális irányából az aszparaginsav és 

glutaminsav aminosavaknál hasító Glu-C [28, 49], illetve a nagyobb mérető alifás és 

aromás aminosavaknál hasító pronáz enzimet alkalmazzák. 

3.3.4.2 A glikopeptidek mintaelıkészítési módszerei 

 A hidrolizátum analízisét általában valamilyen mintaelıkészítési lépés elızi 

meg, amellyel a glikopeptideket elválasztják az analízist zavaró komponensektıl 

(detergensek, sók, stb.). Erre a célra a lektin affinitáskromatográfiát (például 

concanavalin A-t) alkalmazzák, amely fıként a biantennáris glikánokra szelektív. 

A glikopeptidek méretét figyelembe véve az elegyet gélkromatográfiával, vagy adott 

pórusmérető membránon való ultraszőréssel is tisztítják [102]. A glikopeptideket 

HPLC-MS mérések alapján is azonosítják az ionforrásban való bomlás során 

keletkezı, ún. karakterisztikus oxóniumionok [például protonált N-acetilhexózamin 

(HexNAc), vagy HexNAc-Hex diszacharid] monitorozásával [103]. 

3.3.4.3 Glikopeptidek folyadékkromatográfiás és HPLC-MS vizsgálata 

 Kezdetben a glikopeptidek karakterizálását off-line RP-HPLC kromatográfiás 

és MALDI-TOF tömegspektrometriás módszerrel végezték [28, 104]. Manapság 

a glikopeptidek legszélesebb körben használt analitikai módszere a fordított fázisú 

HPLC-MS technika, amely annak is köszönheti elterjedtségét, hogy a peptidek 

vizsgálatában alkalmazott folyadékkromatográfiás módszerek közvetlenül 
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adaptálhatók. A kromatográfiás elválasztás eluensei a 0,1 %TFA-tartalommal 

rendelkezı acetonitril és víz elegyei. A HPLC készülék elektrospray ionforrással 

rendelkezı tömegspektrométerhez van kapcsolva, amelyben az eluens porlasztása 

után gázfázisú ionok keletkeznek. A többszörös töltéső ionok képzıdése lehetıséget 

ad nagyobb molekulatömegő vegyületek, többek között peptidek és fehérjék 

vizsgálatára is. A kapilláris-, vagy nano-oszlopok használatával a glikopeptidek 

detektálásának érzékenysége nagyságrendekkel nagyobb a hagyományos analitikai 

oszlopokhoz képest [103]. A tandem tömegspektrometria alkalmazásával a gliko-

peptidek fragmenseibıl szerkezeti információhoz juthatunk [102]. 

3.3.4.4 Néhány példa az AGP glikopeptidek vizsgálatára 

 Az AGP öt kapcsolódási helyét elıször Treuheit és Costello vizsgálta 

a glikoprotein Glu-C enzimes emésztése után. A glikopeptidek RP-HPLC analízisét 

követıen MALDI-TOF tömegspektrometriával határozták meg a glikopeptidek 

tömegét, valamint becslést adtak az egyes kapcsolódási pontokon elıforduló 

glikánok eloszlására [49]. 

 Juhász és Martin pronázzal emésztette az AGP-t, ami gyors, egyszerő 

meghatározást tett lehetıvé. A glikopeptidek vizsgálata MALDI-TOF 

tömegspektrometriával történt [105]. 

 Sullivan és munkatársai három proteolitikus enzimmel, Glu-C-vel, kimo-

tripszinnel és tripszinnel hidrolizálták az AGP-t. A glikopeptideket RP-HPLC-MS 

módszerrel analizálták. Karakterisztikus oxóniumionok monitorozásával 

meghatározták és kigyőjtötték a glikopeptidek csúcsait, majd MALDI-TOF 

analízisnek vetették alá [106]. 

 Higai és munkatársai a humán szérum AGP oligoszacharidok szerkezetét és 

pozícionális eloszlását vizsgálták akut és krónikus gyulladásos betegségek esetén. 

Az AGP-t Glu-C enzimmel emésztették és a glikopeptideket RP-HPLC módszerrel 

választották szét. A glikopeptid frakciók glikántartalmát PNG-áz F enzimes 

emésztést követıen MALDI-TOF módszerrel analizálták, csakúgy, mint 

a visszamaradt peptideket. Szignifikáns különbségeket találtak az AGP 

oligoszacharidok pozíció szerinti eloszlásában az egészséges és a beteg egyének 

szérumában [28]. 
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4   ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

4.1   Az AGP izolálása és tisztítása humán szérumból 

4.1.1   Anyagok 

 Az alkalmazott oldószerek és vegyszerek [kloroform, metanol, absz. etanol, 

nátrium-klorid, 2–merkaptoetanol, ecetsav (96 %-os), triklórecetsav (TCA), sósav, 

trisz-hidroximetil-aminometán (TRIS), glicin (puriss.), glicerin, butanol, 

brómfenolkék] analitikai tisztaságúak voltak (Reanal, Budapest). További reagensek 

[1,3-bisz-[trisz(hidroximetil)metilamino]-propán (bisz-trisz-propán, min. 99 %), 

Coomassie Brillant Blue (G-250), szacharóz, szinapinsav] a Sigma-Aldrich Kft.-tıl 

(Budapest) származtak. 

 A kromatográfiás vizsgálatokban HPLC tisztaságú vizet, acetonitrilt és 

nátrium-dihidrogénfoszfátot alkalmaztam (Merck Kft., Budapest). Az N,N,N’,N’-

tetrametil-etiléndiamin (TEMED), nátrium-dodecil-szulfát (SDS), akrilamid, 

piperazin-diakrilamid (PDA), ammónium-perszulfát (APS) elektroforézis 

tisztaságúak voltak (Bio-Rad, Budapest). A preparatív mőveletekben 

a laboratóriumban elıállított kétszer desztillált vizet alkalmaztam. 

4.1.2   Mintavétel 

 A vizsgálatok az Országos Onkológiai Intézetben klinikailag igazolt, ovárium 

daganatos és limfómás betegek, valamint egészséges egyének (önkéntes véradók) 

vérszérumából történtek. A reggel, éhgyomorra, könyökvénából, alvadásgátló nélkül 

vett és spontán megalvadt vérmintákból az alakos elemeket centrifugálással 

(5000 ford/perc, 0 oC, 10 perc) távolítottam el. A felülúszó szérumokat győjtöttem és 

további felhasználásukig –20 oC-on tároltam. A módszerfejlesztésekhez győjtött 

(pool) mintákat alkalmaztam. 

4.1.3   Humán szérum AGP kinyerése folyadék/folyadék fázisú extrakcióval 

 Az eljárást Kremmer és munkatársai szerint [6] a következıképpen végeztem: 

400 µl szérumhoz 400 µl 4 oC-os kétszer desztillált vizet és 6 ml kloroform és 
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metanol 2:1 (V/V) arányú elegyét adtam. Az emulziót 30 percen keresztül 4 oC-os 

jeges vízfürdıben rázattam, majd 1 ml kétszer desztillált vizet adtam hozzá és hőtve 

további 15 percig rázattam. Ezt követıen az elegyet 5500 fordulat/perc sebességgel 

25 percig centrifugáltam. 

 Az emulzió három fázisra vált szét (szerves, kolloid és vizes), amelybıl 

az AGP-t tartalmazó, körülbelül 1 ml térfogatú vizes-metanolos felülúszót leszívtam. 

Nagyobb mennyiségő AGP kinyerése céljából az extrakció a szérum és reagensek 

arányosan többszörös térfogataival preparatív léptékben is elvégezhetı. 

4.1.4   Kicsapás etanollal 

 A vizes-metanolos fázishoz kétszeres térfogatú (2 ml) absz. etanolt adtam és 

30 percig 4 oC-on hőtöttem. A fehér színő, pelyhes csapadékot tartalmazó folyadékot 

centrifugáltam (4000 fordulat/perc, 20 perc), majd a csapadékként visszamaradó 

fehérjét a további mőveleteknek megfelelı pufferoldatban oldottam fel. 

4.1.5   Az AGP elválasztása ioncserélı kromatográfiával 

 A humán szérum AGP-t a Kremmer és munkatársai szerinti [6] egyidejő 

ionerısség (nátrium-klorid) és pH gradiens elúción alapuló ioncserélı folyadék-

kromatográfiával választottam el. A módszerben az alábbi eluenseket alkalmaztam: 

A eluens: 25 mM bisz-trisz-propán puffer, pH 7,5 

B eluens: 25 mM bisz-trisz-propán puffer, pH 9,5, 
350 mM nátrium-klorid 

 

 Az oldatokat 0,45 µm pórusmérető membránon szőrtem és felhasználásukig 

4 oC-on tároltam. Az ioncserélı kromatográfia FPLC típusú középnyomású 

folyadékkromatográffal (Pump-500, Controller LCC-501 Plus, Single path monitor 

UV-1, Pharmacia, Uppsala) történt Fractogel EMD TMAE-650 anioncserélı (Merck 

Kft., Budapest) oszlopon (6 x 1 cm), amelyet az elıkészítés során legalább tízszeres 

oszloptérfogatú A eluens átáramoltatásával hoztam egyensúlyba. Az áramlási 

sebesség 1 ml/perc volt. Az UV detektálás hullámhossza 280 nm volt. A vizsgálatok 

szobahımérsékleten történtek. Az AGP elválasztása céljából az etanolos kicsapás 

során kapott csapadékot (1-5 mg fehérje) 1 ml A eluensben oldottam föl és 
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a készülék mintaadagolójával (Valve V7, loop: 1 ml) az oszlopra injektáltam. 

A gradiens elúció a következı programmal történt: 

Idı (perc): 0 2,5 30 35 35,5 40 

B eluens aránya (%): 0 0 100 100 0 0 
 

 A 18–23 perc retenciós idık között megjelenı AGP tartalmú frakciókat 

egyesítve győjtöttem és vákuumban fagyasztva (liofilizálva) szárítottam. 

4.1.6   Sómentesítés gélkromatográfiával 

 Az AGP minták sómentesítését és valamennyi további mőveletben 

a kismolekulájú szennyezı anyagok (sók, pufferek, egyéb) eltávolítását 

gélkromatográfiával, Sephadex G-25 oszlopon (30 x 1 cm, Pharmacia, Uppsala), 

Jasco HPLC készülékkel (PU-980 pumpa, LG-980-02 gradienskeverı), és Hewlett 

Packard 1084B UV-detektorral végeztem. 

 A liofilizált AGP mintát 1 ml kétszer desztillált vízben oldottam föl és 

injektáltam. Az elúcióra kromatográfiás tisztaságú vizet használtam. Az áramlási 

sebesség 2 ml/perc, a detektálási hullámhossz 215 nm volt. A holt térfogattal 

eluálódó fehérjefrakciót szedtem (3,0–6,0 perc között) és vákuumban fagyasztva 

(liofilizálva) szárítottam. A géloszlopot 2 M nátrium-klorid-oldat, majd víz 

átáramoltatásával tisztítottam. 

4.1.7   Az AGP tisztítása festék ligandum (Cibacron Blue) 

affinitáskromatográfiával 

 A festék ligandum affinitáskromatográfia céljára az ioncserés 

elválasztásokban alkalmazott FPLC készülékegyüttest alkalmaztam (4.1.5 fejezet). 

Az áramlási sebesség 1,0 ml/perc, az UV detektálás hullámhossza 280 nm volt. Az 

elválasztás eluensei a következık voltak: 

A eluens: 10 mM nátrium-dihidrogénfoszfát puffer, pH 5,8 

B eluens: 10 mM nátrium-dihidrogénfoszfát puffer, pH 6,8, 
2 M nátrium-klorid 

 

 Az AGP minták festék ligandum affinitáskromatográfiáját Fractogel TSK 

AF-Blue (Merck Kft., Budapest) töltetet tartalmazó oszlopon (7 x 1 cm) végeztem el, 
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amelyet 25–30 ml A eluens, átáramoltatásával hoztam egyensúlyba. A mintát 1 ml 

A eluensben oldva injektáltam az oszlopra. Az elúciós program a következı volt: 

Idı (perc): 0 10 10,1 25 

B eluens aránya (%): 0 0 100 100 
 

 A tiszta AGP gyakorlatilag az oszlop holt térfogatával, kb. 2–4 perc között 

oldódott le. Az AGP tartalmú frakciót liofilizáltam, majd Sephadex G-25 oszlopon 

gélkromatográfiával sómentesítettem. Az affinitási oszlop regenerálása a nagy 

sókoncentrációjú B eluenssel történt, ami leoldotta az oszlopon megkötıdött 

szennyezı fehérjéket. 

4.1.8   Tisztaságvizsgálat gélelektroforézissel 

 Az AGP minták tisztaságát Laemmli szerint [107] nátrium-dodecilszulfát – 

poliakrilamid gélelektroforézissel (SDS-PAGE) ellenıriztem. A mővelethez 

Protean™ II gélelektroforézis készüléket alkalmaztam (Bio-Rad, Budapest). 

A maximum 35 µl térfogatú AGP mintához 5 µl 2-merkaptoetanolt, 5 µl 10 %-os 

SDS-t és 1-2 mg szacharózt adtam. 100 oC-os vízfürdın 5 percig melegítettem, majd 

5 µl brómfenolkék festéket adtam hozzá. A mintát Hamilton-fecskendıvel vittem fel 

a hordozó gélre. Az elektroforézis 1,5 órán át 6 mA áramerısséggel történt. 

A folyamatot a kék színő festéksáv haladásával követtem. A gélt végül Coomassie 

Brillant Blue festékkel festettem. 

4.1.9   Az AGP azonosítása és tisztaságának vizsgálata MALDI-TOF 

tömegspektrometriával 

 Az analízist az MTA Kémiai Kutatóközpont Tömegspektrometriás 

Osztályának munkatársai végezték [S1]. 

4.1.10   Az AGP mennyiségének meghatározása UV spektrofotometriával 

 A mintaelıkészítés és tisztítás különbözı lépéseiben a minták fehérjetartalmát 

UV spektrofotometria segítségével határoztam meg. A méréseket Hitachi U-2000 

spektrofotométeren 2 mm vastag kvarc küvettában végeztem. A mennyiségi mérés 

az AGP elnyelési maximumán, 280 nm-en, a különbözı koncentrációjú (1,0; 2,5; 

5,0 mg/ml) AGP-oldatokkal felvett kalibrációs görbe alapján történt. 
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4.2   Az AGP analízise és szerkezetvizsgálata 

4.2.1   Anyagok 

 A humán szérum AGP molekulaszerkezetének vizsgálatában az alábbi 

anyagokat használtam: kromatográfiás tisztaságú víz (LiChrosolv), metanol (gradient 

grade), acetonitril (hypergrade), tetrahidrofurán (BHT-vel gátolt, puriss.), 

2-aminobenzoesav (antranilsav), ammónium-hidrogénkarbonát, nátrium-acetát 

(Suprapur), bórsav (Suprapur, Merck Kft., Budapest). Trifluorecetsav, nátrium-

cianoborohidrid (95 %, Sigma-Aldrich Kft., Budapest). Kénsav, foszforsav, kálium-

hidrogénfoszfát, TRIS, etanol, guanidin·HCl, etiléndiamintetraecetsav (EDTA), 

nátrium-dodecil-szulfát (SDS), 2-merkaptoetanol, nátrium-hidrogénszulfit, ecetsav 

(nagytisztaságú, Reanal, Budapest), 1,2-diamino-4,5-metiléndioxibenzol-

dihidroklorid (DMBּ2HCl, Dojindo Molecular Technologies Inc., Gaithersburg, 

MD), 2,5-dihidroxibenzoesav (DHB), trietil-amin (99 %) tripszin (TPCK-kezelt), 

ditiotreitol (DTT), 4-vinilpiridin, AGP, jódacetamid (Sigma-Andrich Kft., Budapest), 

Protein N-Glikozidáz F (PNG-áz F) enzim (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim), 

N-acetil-neuraminsav (Serva, Heidelberg), A1, A2, A2F, A3 oligoszacharid 

standardok (Oxford GlycoSciences, Abingdon, Oxfordshire). 

4.2.2   Humán szérum AGP sziálsavtartalmának meghatározása  

 Az analízis a Hara [61] által ismertetett módon történt. A mintaelıkészítés 

során 50 µg AGP vizes oldatához (kb. 10-40 µl) 20 µl 250 mM-os kénsavoldatot 

adtam, majd térfogatát 205 µl-re egészítettem ki és blokk termosztátban 80 oC-on 

2 órán át hidrolizáltam. A felszabaduló sziálsavból az alábbi reagensoldat 

segítségével származékot képeztem: 

Származékképzı oldat: 7 mM DMB, 
1 M 2-merkaptoetanol, 
18 mM nátrium-hidrogénszulfit, vízben 

 

 A származékképzıszer oldatából 200 µl-t adtam a hidrolizált mintához, majd 

2,5 órán keresztül 60 oC-on, sötétben inkubáltam. Közvetlenül ezután a mintából 

40 µl-t injektáltam a HPLC készülékbe. A kalibrálósor elkészítéséhez kétszer 

desztillált vízzel 10 µmol/ml koncentrációjú sziálsav törzsoldatot készítettem. 
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A kalibráló minták a következık voltak: 2000, 1000, 400, 200, 100 nmol/ml. 

 A kromatográfiát Supelcosil LC-18 oszlopon (25 cm x 4,6 mm, 5 µm 

szemcseátmérı, Supelco, Bellefonte, PA) Merck-Hitachi folyadékkromatográffal 

végeztem (L-6200A pumpa, AS-2000A Autosampler, D-2500 Chromato-Integrator). 

A detektálás Jasco FP-1520 fluoreszcenciás detektor segítségével történt. 

A detektálás gerjesztési hullámhossza 373 nm, az emissziós 448 nm volt. 

Az izokratikus elució oldószerelegye: 

Eluens:  20,8 % metanol, 
 3,3 % acetonitril, 
 75,9 % víz 

 

 Az oszlop hımérséklete 20 oC, az áramlási sebesség 0,9 ml/perc volt. 

A sziálsav mennyiségének meghatározása a csúcs alatti terület adatokból történt. 

A három vizsgált csoport (egészséges, ovárium daganatos, limfómás) sziálsav 

adatainak összehasonlítása nemparaméteres Kruskal-Wallis teszttel történt. A kóros 

csoportok sziálsav-adatainak összevetése az egészséges csoportéval Dunn többszörös 

összehasonlítás tesztjével történt (GraphPad InStat 3.06). 

4.2.3   Humán szérum AGP emésztése PNG-áz F enzimmel 

 Az AGP minták enzimatikus hidrolízisét Elliott és munkatársai [31] módszere 

alapján, néhány módosítással a következıképpen végeztem el: 1-5 mg liofilizált AGP 

mintát 150 µL bidesztillált vízben oldottam föl, majd azonos térfogatú 

2 mM EDTA-t tartalmazó 100 mM-os kálium-hidrogénfoszfát puffer oldatot 

(pH 7,5), 3 µl 10 %-os SDS és 8 µL 10 %-os 2-merkaptoetanol oldatot adtam hozzá. 

 A denaturáció forró vízfürdıben 5 percig tartott. Ezt követıen az SDS 

feleslegét hőtéssel és az azt követı centrifugálással (5000 fordulat/perc, 10 perc, 

4 oC) távolítottam el. A felülúszóhoz 5 U aktivitásegységő PNG-áz F enzimet adtam 

az AGP minden mg-jára számolva és az oldatot 37 oC-on 24 órán át inkubáltam. 

Ezután a polipeptid részt háromszoros térfogatú absz. etanollal csaptam ki. A fehér, 

pelyhes csapadék képzıdését hőtéssel segítettem elı, majd centrifugálással 

ülepítettem. Az oligoszacharidokat tartalmazó felülúszó etanoltartalmát nitrogéngáz 

segítségével távolítottam el. A mintát gélkromatográfiával tisztítottam, majd 

az oligoszacharidokat tartalmazó frakciót liofilizáltam. 
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4.2.4   Oligoszacharidok normál fázisú HPLC analízise 

 A PNG-áz F enzimatikus hidrolízissel kapott oligoszacharid-keveréket 

antranilsavval történı származékképzés után amino-fázisú oszlopon HPLC 

módszerrel analizáltam. A mérés alapjául Anumula módszere szolgált [74], amelyet 

kismértékben módosítottam. A származékképzı oldat a következıket tartalmazta: 

Származékképzı oldat: 4 % nátrium-acetát, 
2 % bórsav, 
3 % antranilsav, 
2 % nátrium-cianoborohidrid, metanolban 

 

 A minták 20–40 µl vizes oldatához 40 µl antranilsav reagenst adtam, 

a származékképzés 80 oC-on egy órán keresztül tartott. A minta szobahımérsékletre 

hőlése után térfogatát A eluenssel 200 µl-re egészítettem ki és ebbıl 30 µl-t 

injektáltam. A HPLC analízis Supelcosil LC-18 oszlopon történt (25 cm x 0,46 mm, 

5 µm, Supelco, Bellefonte, PA). 

 A HPLC készülék és a fluoreszcenciás detektor a sziálsav meghatározásnál 

leírtakkal azonos volt (4.2.2 fejezet). A detektálás gerjesztési hullámhossza 360 nm, 

az emissziós hullámhossz pedig 425 nm volt. 

A eluens: 1 % tetrahidrofurán, 
2 % ecetsav, acetonitrilben 

B eluens: 1 % tetrahidrofurán, 
5 % ecetsav, 
3 % trietil-amin, vízben 

 

 A módosított gradiens a következıképpen alakult: 

Idı (perc): 0 10 90 100 100,1 115 

B eluens aránya (%): 30 30 95 95 30 30 
 

 A mérés termosztálva 50 oC-on történt. Az injektálási térfogat az analitikai 

mérések esetén 20 µl, a preparatív kromatográfia esetén 40-80 µl volt. 

Az oligoszacharidok antranilsav-származékait frakcionáltan győjtöttem és a tömeg-

spektrometriás vizsgálatok céljára gélkromatográfiával tisztítottam és liofilizáltam. 

Referenciaként különbözı mono-, bi-, fukóztartalmú bi- és triantennáris szerkezető 

oligoszacharid standardokat (A1, A2, A2F, A3) alkalmaztam. A molekula standardok 

1 mg/ml koncentrációjú oldataiból 10 µl-t azonos mennyiségő antranilsavas 
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származékképzı szerrel kezeltem, majd 20 µl vízzel a mintatartó edénybe mostam és 

belılük 20 µl-t injektáltam. A csúcs alatti terület értékekbıl az oligoszacharidok 

relatív mennyiségi eloszlását számoltam (Microsoft Excel 2000). A három vizsgált 

csoport közötti eltérések szignifikanciájának vizsgálata nemparaméteres Kruskal-

Wallis teszttel és Dunn teszttel történt (GraphPad InStat 3.06). 

4.2.5   Oligoszacharid-származékok elıállítása MALDI-TOF 

tömegspektrometriás vizsgálatok számára 

 A humán szérum AGP mintákat a 4.2.3 fejezetben leírtak szerint PNG-áz F 

enzimmel emésztettem és az oligoszacharidokból antranilsav-származékot képeztem. 

A reagens feleslegét gélkromatográfiás módszerrel távolítottam el, és az oligo-

szacharidok frakcióját liofilizáltam. 

 A normál fázisú HPLC-vel sziálsavtartalom szerint elválasztott 

oligoszacharid-frakciókat kigyőjtöttem és az eluens nagy részét nitrogéngáz 

segítségével távolítottam el. A visszamaradt sárga színő, olajos folyadékot Sephadex 

G-25 gélkromatográfiás oszlopra injektáltam és az oligoszacharid-származékok 

frakcióját liofilizáltam. 

 A minták MALDI-TOF tömegspektrometriás analízisét az MTA Kémiai 

Kutatóközpont Tömegspektrometria Osztályának munkatársai végezték [S1]. 

4.2.6   Humán szérum AGP emésztése tripszinnel 

 A proteolitikus emésztést háromféle módszer szerint végeztem el. Elsıként 

Mills és munkatársai eljárását alkalmaztam [100]. 0,5–1 mg AGP mintát 0,1 % SDS 

és 0,15 % DTT-t tartalmazó 10 mM TRIS·HCl (pH 7,0) pufferben oldottam és 90 oC-

on denaturáltam/redukáltam 1 percig. Miután az elegy szobahımérsékletőre hőlt, 

50 µl 0,5 M jódacetamid oldatot adtam hozzá és az alkilezést 37 oC-on, sötétben 

végeztem 30 percig. A reagenseket Sephadex G-25 oszlopon gélkromatográfiával 

távolítottam el és a glikoproteint tartalmazó frakciót liofilizáltam. A redukált és 

alkilezett AGP-t 0,5 ml 50 mM ammónium-hidrogénkarbonát pufferben (pH 8,5) 

oldottam és 20 µg tripszint adtam hozzá ugyanabban a pufferben oldva. 

Az inkubálást 37 oC-on 24 órán át folytattam, majd 90 oC-ra hevítettem (1 perc) 

a reakció leállítására. 
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 Stubbs és munkatársai módszere alapján [101] 1 mg AGP-t 1 ml 8 M 

guanidin·HCl-ot tartalmazó 0,2 M TRIS·HCl (pH 8,2) pufferben oldottam. 

Az elegyhez 0,1 %-nyi DTT-t adtam és 1 órán át redukáltam 37 oC-on. Ezután 1 mg 

jódacetamidot adtam hozzá és 1 órán át 37 oC-on, sötétben folytattam a reakciót. 

A módosított glikoprotein frakcióját gélkromatográfiás tisztítással nyertem ki és 

liofilizáltam. A redukált és alkilezett AGP-t a kiindulási összetételő puffer 0,5 ml-

ében oldottam és 100 µg tripszint adtam hozzá 1,5 ml pufferben oldva. 

Az enzimatikus hidrolízist 24 órán át folytattam 37 oC-on. 

 Harmadikként Dage módszerét adaptáltam [99]. A mintaelıkészítés során 

5 mg AGP mintát 1 ml 6 M guanidin-hidrokloridot tartalmazó 100 mM TRIS·HCl 

(pH 8,3) pufferben oldottam és 50 oC-on 30 percen át denaturáltam. Ezután 71 µl 

200 mg/ml koncentrációjú DTT oldatot adtam hozzá, a redukció 37 oC-on 3 órán át 

tartott, majd az alkilezés 71 µl 4-vinilpiridin hozzáadásával 37 oC-on 30 percen át 

történt. A denaturálószert 3 ml desztillált víz hozzáadásával kicsaptam, 

centrifugáltam (10000 rpm, 30 perc), majd a felülúszót leszívtam és G-25 oszlopon 

sómentesítettem. A holt térfogattal eluálódó frakciót győjtöttem és liofilizáltam. 

Az alkilezett AGP-t 0,5 ml 200 mM-os ammónium-hidrogénkarbonát pufferben 

(pH 8,5) oldottam föl és 10 mg/ml koncentrációjú tripszin oldatotból 20 µl-t adtam 

hozzá. Az inkubálás 37 oC-on 24 órán át történt. 

 Az analízis elıtt az elegy ultraszőrése Microcon centrifugaszőrıvel történt 

(Amicon, „cut-off” 10 kDa, 10000 rpm, 20 perc) és tisztítására Isolut C18 szilárd 

fázisú extrakciós (SPE) oszloppal (IST) került sor. Az SPE oszlopot metanollal 

kondicionáltam és 0,1 % TFA vizes oldatával ekvilibráltam. A mintát ezzel 

az oldattal vittem fel az oszlopra és mosása is 0,1 % TFA-oldattal történt. 

A tripszines emésztés termékeit acetonitril:0,1 % TFA 7:1 arányú elegyével eluáltam 

és nitrogén áramban szárítottam be. 

4.2.7   A tripszines emésztési termék RP-HPLC (mikropreparatív) elválasztása 

 Az AGP minták tripszines emésztésének eredményeként kapott peptid-

glikopeptid elegyek mikropreparatív elválasztását VYDAC Selectapore 300P 

„wide-pore” C18 fordított fázisú oszlopon (25 cm x 4,6 mm, 5 µm) ISCO 
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gyártmányú HPLC készülékkel végeztem (2350 pumpa, 2360 gradiens programozó, 

V4 típusú UV-detektor). Az elválasztás eluensei a következık voltak: 

A eluens: 0,1 % TFA vízben 

B eluens: Acetonitril 
 

 A gradiens a következıképpen alakult: 

Idı (perc): 0 10 90 90,1 100 

B eluens aránya (%): 15 15 50 15 15 
 

 A mérés szobahımérsékleten történt 215 nm-en való UV-detektálással. 

Az injektált mintatérfogat 10 µl volt. Az adatokat Jasco-BORWIN 1.50 

kromatográfiás szoftverrel győjtöttem. A kromatográfia során győjtött frakciókat 

liofilizáltam. PNG-áz F emésztésüket és az antranilsavval történı származékképzést 

követıen megvizsgáltam oligoszacharid tartalmukat (lásd: 4.2.4 fejezet). 

4.2.8   A tripszines emésztési termék on-line HPLC- MS vizsgálata 

 Az általam készített tripszines hidrolizátumok on-line HPLC-MS vizsgálatát 

az MTA Kémiai Kutatóközpont Tömegspektrometria Osztályának munkatársai 

végezték [S2]. 
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5   EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

 Az AGP oligoszacharid-szerkezetének vizsgálata szoros kutatói 

együttmőködés keretein belül történt. Az általam végzett mintaelıkészítési és 

folyadékkromatográfiás vizsgálatok az Országos Onkológiai Intézet Biokémiai 

Osztályán zajlottak, míg a minták tömegspektrometriás elemzését az MTA Kémiai 

Kutatóközpont Tömegspektrometria Osztályának munkatársai végezték. 

5.1   A humán szérum AGP izolálása és tisztítása 

 A humán szérum AGP-tartalmának kinyerésére és tisztítására olyan, ún. 

biokompatibilis módszereket alkalmaztam, vagy dolgoztam ki, amelyek a lehetı 

legkisebb mértékben degradálják a makromolekulát. Az AGP molekulaszerkezetének 

további vizsgálata céljából a minták elıkészítése a 6. ábrán felvázolt 

munkafolyamatok szerint történt. A kromatogáfiás lépések között a minták 

liofilizálására került sor. 

  

6. ábra Az AGP elıállítása humán szérumból 
*MTA KK Tömegspektrometria Osztály 

Humán szérum

Folyadék/folyadék extrakció

Etanolos kicsapás

Ioncsere kromatográfia

Gélkromatográfia

Affinitás kromatográfia

Gélkromatográfia

Izolálás

Tisztítás

Azonosítás, 
tisztaságvizsgálat

AGP

SDS-PAGE MALDI-TOF*
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5.1.1   A humán szérum AGP-tartalmának kinyerése folyadék/folyadék fázisú 

extrakcióval 

 A humán szérum AGP izolálásának kiinduló pontja a Kremmer és 

munkatársai által korábban leírt nem elegyedı folyadékfázisú extrakciós módszer 

volt [6]. Az eljárás lényege, hogy a kloroformot, metanolt és a vízzel higított humán 

szérumot tartalmazó hőtött és rázatott elegy centrifugálás után három fázisra válik 

szét. Az AGP-t (és kevés, egyéb kontamináns fehérjét) tartalmazó vizes-metanolos 

felülúszó képezte a további vizsgálatok tárgyát. 

5.1.2   Kicsapás etanollal 

 A vizes-metanolos extraktum fehérjetartalmának alkoholos kicsapása az AGP 

minták elıkészítésének egyik lényeges mővelete, amely egy lépésben tette lehetıvé 

a humán szérum egyéb, kis molekulatömegő oldott (szennyezı) anyagainak 

eltávolítását és a minta bekoncentrálását. Ezt követıen a csapadék alkalmas 

közegben (pH, ionerısség, puffer) történı feloldása a további mőveletek céljára 

megfelelı mintát eredményezett. 

5.1.3   Az AGP elválasztása ioncserélı kromatográfiával 

 A humán szérum AGP preparatív léptékő anioncserélı 

folyadékkromatográfiás elválasztását a korábban leírt mikroanalitikai [6] módszer 

alapján a kombinált pH-ionerısség elúciós gradiens módosításával valósítottam meg. 

Az elválasztás kromatogramja a 7. ábrán látható. 

 

7. ábra A humán szérum AGP elválasztása 
preparatív ioncserélı kromatográfiával 
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 A gradiens elúció körülményei között az AGP a pH 8,7-9,0 és 

220-250 mM NaCl tartományban (18 és 23 perc retenciós idı között) jelent meg, 

amit kb. 30 percnél az albumin csúcsa követett. 

5.1.4   Sómentesítés gélkromatográfiával 

 A gélkromatográfiás tisztítás az AGP szerkezetvizsgálatának egyik sarkalatos 

pontja. Több eljárás, mint például az enzimreakciók és a tömegspektrometriás 

mérések nagytisztaságú mintát igényelnek. Az általam használt Sephadex G-25 

töltettel az 1000-5000 Da-nál kisebb molekulatömegő anyagok (sók) teljesen 

eltávolíthatók. A 8. ábra az ioncserélı kromatográfia során nyert AGP frakció 

gélkromatográfiás tisztításának jellegzetes képét mutatja. Ezen kívül valamennyi, 

késıbb felsorolt esetben megfelelı tisztítási lépésként tudtam alkalmazni a G-25 

oszlopon történı gélkromatográfiát. 

 

8. ábra Humán szérum AGP gélkromatográfiás tisztítása 
Sephadex G-25 oszlopon 
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5.1.5   Az AGP tisztítása festék ligandum (Cibacron Blue) 

affinitáskromatográfiával 

 A fentiekben tárgyalt módszerekkel nyert AGP minták különbözı egyéb 

kontamináns fehérjéket, fıként a humán szérumban nagyságrendekkel nagyobb 

mennyiségben jelenlévı albumint tartalmazhatnak. A humán szérum AGP további 

tisztítására egy újabb elválasztástechnikát, a festék ligandum (Cibacron Blue) 

affinitáskromatográfiát alkalmaztam. Az eljárás lényege, hogy optimálisan 

megválasztott kísérleti körülmények (pH, ionerısség, ionminıség) között 

az affinitási oszlopról a humán szérum AGP szelektíven leoldódik, míg az egyéb 

szennyezı fehérjék visszamaradnak. 

 A 9. ábra a humán szérum AGP festék ligandum affinitáskromatográfiás 

tisztításának jellegzetes képét mutatja. A tiszta AGP gyakorlatilag az oszlop holt 

térfogatával, kb. 3-6 perc között oldódott le, míg a szennyezı albumin és egyéb 

(minor) szérumfehérjék 17 és 19 perc között jelentek meg. Az AGP-t tartalmazó 

frakciót liofilizáltam, majd Sephadex G-25 oszlopon gélkromatográfiával 

sómentesítettem. 

 

9. ábra A humán szérum AGP tisztítása 
festék ligandum affinitáskromatográfiával 
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5.2   Azonosítás és tisztaságvizsgálat 

5.2.1   SDS-PAGE gélelektroforézis 

 Az AGP azonosítására és a mintaelıkészítés különbözı fázisaiban (ioncserélı 

és festék ligandum affinitáskromatográfia, enzimreakciók, stb.) a minták 

tisztaságának ellenırzésére az SDS-PAGE gélelektroforézist alkalmaztam. A gélt 

Coomassie Brillant Blue festékkel festettem meg, amely a kisebb mennyiségő 

szennyezések érzékeny detektálását is lehetıvé tette. A 10. ábrán egy kloroform-

metanol-vizes extrakció utáni és egy tisztított AGP minta gélelektroforézis  felvétele 

látható AGP standarddal összehasonlítva. 

 

10. ábra A humán szérum AGP minták tisztaságvizsgálata 
SDS-PAGE gélelektroforézissel 

5.2.2   Azonosítás és tisztaságvizsgálat MALDI-TOF tömegspektrometriával 

 Az elemzést az MTA Kémiai Kutatóközpont Tömegspektometria 

Osztályának munkatársai végezték. A tömegspektrometria információt adott az AGP 

minták molekulatömegérıl és tisztaságáról. A 11. ábra szerint a fehérje molekuláris 
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heterogenitásának következtében az AGP molekulatömegére széles sávban, 

m/z 33000 és 41000 közötti értékek adódtak. A mérések során az eloszlási görbe 

maximuma kb. m/z 36500 volt. 

 

11. ábra A humán szérum AGP MALDI-TOF tömegspektruma 
(MTA KK Tömegspektrometria Osztály) [S1] 

5.3   Az AGP analízise és szerkezetvizsgálata 

 A humán szérumból izolált és tisztított AGP minták szerkezetvizsgálata 

a 12. ábrán felvázoltak szerint történt. 

AGP

PNGáz F emésztés Tripszines emésztés

Oligoszacharid

HPLC MALDI-TOF*

Glikopeptid
Peptid

HPLC HPLC-MS*

MALDI-TOF* PNGáz F emésztés

Oligoszacharid
HPLC

AGP

Kémiai hidrolízis

Sziálsav
HPLC

 

12. ábra A humán szérum AGP oligoszacharid szerkezetének vizsgálati stratégiája 
*MTA KK Tömegspektrometria Osztály 
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5.3.1   Az AGP sziálsavtartalmának meghatározása 

 Az oligoszacharidok láncvégi sziálsavtartalmát savas hidrolízissel szabadí-

tottam fel és mennyiségét a 4.2.2 fejezetben ismertetett, fordított fázisú HPLC 

módszerrel határoztam meg. A 13. ábrán a három vizsgált csoportból származó AGP 

minták sziálsavtartalmának HPLC elválasztása látható.  

         

13. ábra AGP sziálsavtartalmának (DMB-származékának) 
RP-HPLC elválasztása fluoreszcenciás detektálással 

 A 2. táblázat az egészséges, ovárium daganatos és limfómás humán szérum 

AGP minták relatív sziálsavtartalmát foglalja össze. Eredményeim szerint az 

egészséges egyénektıl származó AGP minták sziálsavtartalma az AGP teljes 

tömegére vonatkoztatva 7,23 %-nak adódott. Az ovárium daganatos mintákban ez 

az arány 8,70 %-ra, míg a limfómás mintákban 9,73 %-ra nıtt. Ez 20 (p<0,05), 

illetve 35%-os (p<0,01) növekedést jelent az egészséges egyének mintáihoz képest, 

ami szignifikáns emelkedést jelez a kóros mintákban. Az eredményekbıl arra 

következtethetünk, hogy a vizsgált kórcsoportokban az AGP megnövekedett 

sziálsavtartalma a magasabb elágazásszámú tri- és tetraantennáris oligoszacharid-

szerkezetek felszaporodását jelzi. 
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2. táblázat Relatív sziálsavtartalom az AGP minták tömegére vonatkoztatva
 

Egészs. (tömeg%) 

NP 1. 5,70 

NP 2. 6,35 

NP 3. 8,15 

K-O 8,10 

K-1 6,91 

KK 7,31 

KT 7,71 

KE 7,57 

Átlag±SD 7,23 ±±±± 0,86 

 

Ovárium (tömeg%) 

OP 1. 9,23 

OP 2. 10,75 

6113 9,26 

6047 10,24 

5777 7,42 

6177 8,68 

6199 8,38 

6238 8,26 

6239 7,88 

6242 8,41 

6245 8,35 

6247 8,20 

6250 8,08 

Átlag±SD 8,70 ±±±± 0,94 

 

Limfóma (tömeg%) 

LP 1. 11,91 

L-220 8,74 

L-158 6,55 

L-161 8,40 

L-274 11,36 

L-308 11,44 

Átlag±SD 9,73 ±±±± 2,15 

 

5.3.2   Az AGP emésztése PNG-áz F enzimmel 

 A humán szérum AGP szénhidráttartalmának kíméletes hidrolízise céljából 

PNG-áz F specifikus proteolitikus enzimet alkalmaztam, amely a peptidlánc 

aszparagin szekvenciáihoz kapcsolódó glikánláncokat szelektíven lehasítja, és 

lehetıvé teszi az így keletkezı oligoszacharidok kinyerését. A mintaelıkészítés során 

etanollal csaptam ki a fehérjét, centrifugáltam, majd az alkoholos felülúszót bepárlás 

után gélkromatográfiával tisztítottam. 

5.3.3   Oligoszacharidok normál fázisú HPLC analízise 

 A PNG-áz F enzimatikus hidrolízissel kapott oligoszacharid-keveréket 

antranilsavval történı származékképzés után polimer alapú amino-fázisú oszlopon 

HPLC módszerrel kromatografáltam. Az analízishez azért volt szükség speciális 

hordozóra, mert a szilika alapú amin-oszlop az elválasztásnál alkalmazott erısen 

savas körülmények között degradálódik. A polimer alapú oszlopot hosszabb ideig 

lehetett megbízhatóan alkalmazni, minıségének romlását végül a csúcsok közötti 
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felbontás és a retenciós idı csökkenése jelezte. A jellegzetes profillal rendelkezı 

kromatogram oligoszacharid-csoportjainak beazonosítását a kolonna minıségének 

változása nem zavarta jelentısen, így egy ideig preparatív célokra még használható 

volt. 

 Anumula és munkatársai HPLC eljárásának [74, 75] kisebb módosításával, 

a fluoreszcens detektálásnak köszönhetıen nagy érzékenységgel határoztam meg 

az oligoszacharid-keverék összetevıinek mennyiségét. Az oligoszacharidok 

elválasztása a molekulaméret mellett a sziálsavtartalmuknak megfelelı poláris 

(ionos) kölcsönhatásokon alapul. Egy győjtött AGP oligoszacharid minta 

(„AGP-pool”) kromatogramja a 14. ábrán látható. 

 A normál fázisú folyadékkromatográfiás (NP-HPLC) módszer, az elválasztás 

feltételezhetı mechanizmusa szerint az oligoszacharidok antranilsav-származékait 

sziálsavtartalmuk alapján csoportokban választja szét. Az „AGP-pool” minta 

kromatogramjának elején 3 és 17 perc között a származékképzıszer (antranilsav) 

feleslege látható. Az elsı csoportot (A0) alkotó glikánok 26 és 34 perc között, míg 

a második csoport (AI) komponensei 35 és 45 perc között jelentek meg. Az AII 

frakció csúcsait 46 és 59 perc között, az AIII-ét pedig 59 és 69 perc között 

detektáltam. Utolsóként az AIV csoport komponensei jelentek meg 69 és 79 perc 

között. A szerkezet igazolása céljából a fent megjelölt frakciókat csoportonként 

győjtöttem és az eluenst nitrogéngáz segítségével távolítottam el. A frakciókat 

a szárítás után gélkromatográfiával tisztítottam meg szennyezéseitıl a tömeg-

spektrometriás vizsgálatok számára. 
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14. ábra Győjtött humán szérum AGP oligoszacharid minta (AGP-pool) szemipreparatív 
normál fázisú HPLC analízise 

5.3.4   Az oligoszacharid-frakciók azonosítása 

A glikánok HPLC frakcióinak azonosítását az MTA Kémiai Kutatóközpont 

Tömegspektrometria Osztályának munkatársai MALDI-TOF tömegspektrometriás 

módszerrel végezték. A vizsgálatokban a glikánok antranilsav-származékai 

érzékenyen detektálhatók voltak. Az eredmények szerint a frakciók fıbb összetevıi 

a 15. ábrán láthatók. 
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A0 frakció: GlcNAc Gal

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

GalGlcNAc

Tetra

GlcNAc Gal

Gal

Gal

GlcNAc

GlcNAcMan

Man

ManGlcNAcGlcNAc

Tri

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal
Bi

AIV frakció: GlcNAc Gal

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

GalGlcNAc

NeuAc

NeuAc

Fuc

NeuAc

NeuAc

Fuc

( )

( )

TetraS4

(TetraS4F1)

(TetraS4F2)

AIII frakció: GlcNAc Gal

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

GalGlcNAc

NeuAc

NeuAc

Fuc

NeuAc

( )

TetraS3

(TetraS3F1)GlcNAc Gal

Gal

Gal

GlcNAc

GlcNAcMan

Man

ManGlcNAcGlcNAc

NeuAc

NeuAc

Fuc

NeuAc

( )

TriS3

(TriS3F1)

A3 standard

AII frakció: GlcNAc Gal

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

GalGlcNAc

NeuAc

NeuAc

TetraS2

GlcNAc Gal

Gal

Gal

GlcNAc

GlcNAcMan

Man

ManGlcNAcGlcNAc

NeuAc

NeuAc

TriS2

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

NeuAc

NeuAc
BiS2

A2 standard

AI frakció:

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

NeuAc

BiS1

A1 standard

GlcNAc Gal

Gal

Gal

GlcNAc

GlcNAcMan

Man

ManGlcNAcGlcNAc

NeuAc

TriS1

GlcNAc Gal

GlcNAc GlcNAc Man

Man

Man GlcNAc

GlcNAc

Gal

Gal

GalGlcNAc

NeuAc

TetraS1

 

15. ábra AGP-pool oligoszacharid minta NP-HPLC frakcióinak MALDI-TOF 
tömegspektrometriával azonosított fıbb komponensei 

(MTA KK Tömegspektrometria Osztály) 



 

47 

 A humán szérum AGP oligoszacharidjai két, három, vagy négy elágazást 

tartalmaznak. Ezek alapján különböztetünk meg bi-, tri- és tetraantennáris 

szerkezeteket (Bi, Tri, Tetra). A láncvégekhez egy, két, három, vagy négy sziálsav 

kapcsolódhat, amit az S1, S2, S3 és S4 szimbólumokkal jelöltem. Bizonyos 

szerkezetekben egy vagy két fukóz is kapcsolódhat valamelyik N-acetil-glükózamin 

egységhez (F1, F2). Ezek kapcsolódási pozíciója nem meghatározott, az ábrán 

az egyszerőség kedvéért a molekulák egy lehetséges változatát tüntettem fel. 

 Az A0 frakció sziálsavat nem tartalmazó bi-, tri- és tetraantennáris 

szerkezeteket foglalt magában. Az AI csoport összetevıi egy sziálsavat tartalmazó 

bi-, tri- és tetraantennáris szerkezető glikánok voltak. Az AII frakció két sziálsavat 

hordozó bi-, tri- és tetraantennáris oligoszacharidokat tartalmazott. Az AIII 

frakcióban fıként a három sziálsavval rendelkezı tri- és tetraantennáris glikánok, 

valamint fukóztartalmú megfelelıik voltak jelen. Az AIV minta fı komponensei 

a négy sziálsavat tartalmazó tetraantennáris szerkezető oligoszacharidok és azok 

fukozilált változatai voltak. A frakciókban alacsonyabb sziálsavszámú szerkezetek is 

kimutathatók voltak, amely a csoportok minimális átfedésére, valamint a minták 

HPLC analízise, a frakciók feldolgozása, vagy tömegspektrometriás vizsgálatuk 

során fellépı bomlásukra utalhat [88]. 

 Az eredmények szerint megállapítható, hogy az oligoszacharid frakciók 

MALDI-TOF tömegspektrumai alátámasztják a retenciós idı alapján az egyes 

csoportokhoz rendelt sziálsavtartalmat. 

5.3.5   Oligoszacharid standardok NP-HPLC vizsgálata 

 Az AI-IV frakciók azonosítására — a tömegspektrometriás igazolással 

párhuzamosan — a kereskedelemben kapható oligoszacharid standardokat (15. ábra) 

is alkalmaztam. A normál fázisú HPLC vizsgálatok kromatogramjai a 16.ábrán 

láthatók. Az egy sziálsavval rendelkezı A1 standard 44,2 percnél, a két 

sziálsavtartalmú A2, valamint A2F standard 57,8, illetve 58,1 percnél, az A3 

standard pedig 66,8 és 68,9 percnél két csúcsot adva jelent meg. Az eredmények 

összhangban vannak a frakciók tömegspektrometriás vizsgálatával kapottakkal. 
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16. ábra Oligoszacharid standardok antranilsav-származékainak 
NP-HPLC vizsgálata 

5.3.6   Egyedi AGP oligoszacharid minták HPLC analízise 

 A daganatatos megbetegedések okozta változások felderítésére 

21 egészséges, 27 ovárium daganatos és 22 limfómás egyén szérum AGP 

oligoszacharid frakcióját állítottam elı enzimatikus hidrolízissel, és analizáltam 

NP-HPLC módszerrel. Az egyedi minták antranilsav-származékai nagy felbontással 

váltak szét és érzékenyen detektálhatók voltak. (Kór)csoportonként egy-egy 

demonstratív kromatogram látható a 17. ábrán. 
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17. ábra Oligoszacharidok antranilsav-származékának NP-HPLC analízise 
egészséges (fent), ovárium daganatos (középen) és limfómás (lent) 

humán szérum AGP mintákból 



 

50 

 Az egészséges és a két vizsgált kórcsoport mintáinál az egy frakcióhoz 

tartozó csúcs alatti területeket összeadtam és az összes csúcs alatti terület 

százalékában fejeztem ki. A mérési eredményeket a 3-5. táblázatok foglalják össze. 

3. táblázat A szérum AGP oligoszacharidok eloszlása 
sziálsavtartalmuk szerint, az összes csúcs alatti terület %-ában. 
(Egészséges, kontrol egyének, n = 20) 

Minta A0 AI AII AIII AIV 

ANORH 0,0 1,3 26,3 52,3 20,0 

ANKT 0,0 1,5 25,7 49,4 23,5 

ANS2 0,0 2,2 25,2 49,9 22,8 

ANS2 0,0 2,2 25,2 49,9 22,8 

ANP 1,7 10,7 30,9 42,2 14,6 

ANP-I 0,0 13,7 38,6 38,4 9,4 

ANP-IIa 0,0 2,6 27,7 47,5 22,2 

ANP-IIb 0,8 2,4 30,3 51,1 15,4 

ANP-IIc 0,0 3,8 27,1 44,8 24,4 

ANPIV 0,0 13,1 33,0 40,4 13,5 

ANPV 3,6 13,2 27,2 41,9 14,2 

ANPVI 0,3 5,3 30,7 46,5 17,4 

ANPIX 0,5 8,2 33,2 41,0 17,2 

ANPXI 0,6 8,2 34,3 43,4 13,5 

ANPXII 0,0 2,9 30,4 48,7 18,0 

ANPXIIIP 0,0 5,1 26,9 47,4 20,8 

ANPXIV 0,0 1,2 25,9 51,7 21,4 

ANPXV 0,0 0,4 21,6 53,0 25,1 

ANPXVI 0,0 1,3 22,5 55,2 21,1 

ANPLII 0,0 0,0 25,8 51,5 22,8 

ANPLIV 0,0 1,7 35,5 51,0 11,9 

Átlag±SD 0,4±±±±0,9 4,9±±±±4,6 28,9±±±±4,4 47,4±±±±4,8 18,4±±±±4,6 
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4. táblázat A szérum AGP oligoszacharidok eloszlása 
sziálsavtartalmuk szerint, az összes csúcs alatti terület %-ában. 
(Ovárium daganatos egyének, n = 27) 

Minta A0 AI AII AIII AIV 

A6367 0,0 4,3 32,5 48,5 14,7 

A6374 0,0 8,1 42,5 40,9 8,6 

A6375 0,0 0,7 17,6 43,8 38,0 

A6632 0,0 1,8 19,7 46,7 31,9 

A6762 0,0 3,7 23,4 45,9 27,1 

A6768 0,0 31,1 34,5 26,5 8,0 

A6948 0,0 0,9 27,7 42,8 28,7 

A7821 0,0 2,5 20,5 44,6 33,0 

A7874 0,0 2,2 21,8 42,1 33,8 

A7916 0,0 3,6 27,9 45,3 23,3 

A8121 0,0 4,4 29,9 39,9 25,9 

A8291 0,0 4,7 32,8 42,3 20,3 

A8307 1,4 5,4 23,8 45,5 24,1 

A8332 0,0 3,2 25,3 42,7 28,7 

A8341 0,1 4,7 27,4 42,5 25,3 

A8352 0,1 2,0 25,2 43,1 29,8 

A8359 0,0 4,9 31,4 42,0 21,8 

A8364 0,0 5,3 37,3 45,3 12,2 

A8386 1,4 5,7 27,3 43,7 21,8 

A8411 1,4 6,1 27,9 46,6 18,1 

A8514 0,6 3,1 22,2 41,3 32,4 

A8518 0,2 4,2 29,7 41,6 24,4 

A8564 0,0 1,7 28,5 43,8 26,0 

A8655 0,0 2,1 21,5 43,7 32,9 

A8696 0,1 3,1 24,4 48,1 24,4 

A8814 0,0 0,0 22,5 52,1 25,5 

A8980 0,0 0,5 20,9 46,5 32,4 

Átlag±SD 0,2±±±±0,4 4,4±±±±5,7 26,9±±±±5,8 43,6±±±±4,3 24,9±±±±7,6 
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5. táblázat A szérum AGP oligoszacharidok eloszlása 
sziálsavtartalmuk szerint, az összes csúcs alatti terület %-ában. 
(Limfómás egyének, n=22) 

Minta A0 AI AII AIII AIV 

AL-348 1,1 8,1 34,9 39,5 16,4 

AL-352 0,0 9,3 30,4 40,4 19,9 

AL-353 0,0 6,4 29,7 46,6 17,4 

AL-388 1,2 5,3 23,9 41,0 28,5 

AL-507 0,0 3,5 17,7 44,7 34,2 

AL-508 0,0 6,5 21,0 42,0 30,5 

AL-515 0,0 2,4 25,0 46,6 25,4 

AL-558 0,0 0,8 23,7 46,7 28,8 

AL-737 0,0 2,9 21,5 47,0 28,6 

AL-761 0,0 2,5 18,7 41,9 37,0 

AL-764 0,0 3,8 24,8 45,1 26,4 

AL-778 0,0 3,1 21,2 42,9 32,9 

AL-801 0,0 4,3 31,5 41,7 22,7 

AL-841 0,0 12,2 32,3 40,2 15,4 

AL-842 0,0 4,0 25,4 42,8 27,9 

AL-879 0,0 2,1 22,8 46,9 28,4 

AL-891 0,0 1,1 29,3 45,8 24,0 

AL-893 0,0 2,2 22,7 42,8 32,4 

AL-906 0,0 1,7 24,1 42,6 31,7 

AL-959 0,0 0,3 19,2 49,9 30,7 

AL-962 0,0 1,3 26,4 47,4 25,0 

AL-982 0,0 3,6 27,9 45,2 23,5 

Átlag±SD 0,1±±±±0,3 4,0±±±±2,9 25,2±±±±4,7 44,1±±±±2,8 26,7±±±±5,8 

 

 A 3-5. táblázatok adatai szerint a sziálsavat nem tartalmazó oligoszacharidok 

(A0) csak néhány minta esetében és csekély mennyiségben jelentek meg, amelyek 

spontán bomlás során is keletkezhettek. Az egy sziálsavat tartalmazó szerkezeteket 

(AI) mindhárom csoportnál ki lehetett mutatni 4-5 % körüli mennyiségben. A két 

sziálsavat hordozó (AII), zömében biantennáris szerkezető oligoszacharidok 25-29 % 

közötti arányban voltak jelen. 
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 Az oligoszacharidok legnagyobb részét a három sziálsavval rendelkezı 

molekulavariánsok képezték (AIII). Míg az egészséges egyénektıl és a különbözı 

kórcsoportokból származó AGP mintákban a három sziálsavat tartalmazó 

oligoszacharidok aránya (43-47%) közel azonos volt, a kóros mintákban a négy 

sziálsavat tartalmazó, tetraantennáris (AIV) szerkezetek relatív mennyisége 

szignifikánsan növekedett. Az egészséges egyénekhez képest (18,4%) az ovárium 

daganatos betegek AGP mintái 24,9%-ban, a limfómás betegek mintái 26,7%-ban 

tartalmaztak AIV oligoszacharidokat, ami 35%-os (p<0,01), illetve 45%-os 

(p<0,001) növekedést jelent a molekula finomszerkezetében. Az eredményeket 

a 18. ábra összegzi. 

 

 

18. ábra A humán szérum AGP oligoszacharidok 
sziálsavtartalom szerinti átlagos eloszlása a vizsgálati csoportokban 

 Az eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a humán szérum AGP-ben 

ovárium daganatos és limfóma megbetegedés esetén négy sziálsavat tartalmazó 

(tetraantennáris) oligoszacharidok aránya szignifikánsan növekedett. 
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5.3.7   Oligoszacharid-származékok elıállítása MALDI-TOF 

tömegspektrometriás vizsgálatok számára 

 A daganatos megbetegedések okozta változások nyomon követésére 

12 egészséges, 16 ovárium daganatos és 15 limfómás egyén szérum AGP 

oligoszacharid mintáit állítottam elı enzimatikus hidrolízissel MALDI-TOF 

tömegspektrometriás vizsgálatok számára. Az érzékeny detektálás érdekében 

származékképzésre volt szükség, ezért a glikánok antranilsav-származékait állítottam 

elı. A mintaelıkészítés és származékképzés a 4.2.3 és 4.2.4 fejezetben leírtak szerint 

történt azzal a különbséggel, hogy a mővelet végén az antranilsav származékképzı 

reagens feleslegét gélkromatográfiás úton távolítottam el és liofilizáltam. 

 Az egyedi oligoszacharid minták tömegspektrometriás vizsgálatát az MTA 

Kémiai Kutatóközpont Tömegspektrometria Osztályának munkatársai végezték. 

A humán szérum AGP-ben talált oligoszacharidok szerkezetét és elnevezését 

a 6. táblázat foglalja össze. A vizsgált csoportokban a bi-, tri- és tetraantennáris 

szerkezetek intenzitásaránya jellegzetes eloszlást mutatott. Legnagyobb intenzitással 

a biantennáris oligoszacharidok jelentek meg. Sajátos eltéréseket találtunk azonban 

a kóros és az egészséges kontrol minták között. Egyrészt különbség mutatkozott 

a tetraantennáris szerkezetek arányában, miszerint ez magasabb volt az ovárium 

daganatos és limfómás esetekben. Másrészt a fukóztartalmú szerkezetek két-

háromszoros intenzitással jelentek meg a kóros mintákban az egészségesekéhez 

képest [S1]. A tömegspektrometriás eredmények további részletes elemzése nem 

képezi tárgyát ennek a dolgozatnak. 

 Eredményeink azt mutatják, hogy az egészséges egyénekkel összehasonlítva 

az ovárium daganatos és limfómás betegek szérum AGP mintáiban magasabb 

a nagyobb elágazásszámú és mérető, valamint a nagyobb fukóztartalmú 

oligoszacharidok aránya. 
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6. táblázat A humán szérum AGP-ben azonosított bi-, tri- és tetraantennáris szerkezető 
oligoszacharidok [S1] 
(MTA KK Tömegspektrometria Osztály) 

Antennáris szerkezet Oligoszacharidoka Sziálsav Fukóz 

   

  Bi – – 

  BiS1 1 – 

  BiS2 2 – 

GlcNAc GlcNAc Man

GalGlcNAcMan

GalGlcNAcMan

Bi

 
   

  Tri – – 

  TriF1 – 1 

  TriS1 1 – 

  TriS1F1 1 1 

  TriS2 2 – 

  TriS2F1 2 1 

  TriS3 3 – 

GlcNAc GlcNAc Man

GalGlcNAcMan

GalGlcNAcMan

GalGlcNAc

Tri

 

  TriS3F1 3 1 

  Tetra – – 

  TetraF1 – 1 

  TetraS1 1 – 

  TetraS1F1 1 1 

  TetraS2 2 – 

  TetraS2F1 2 1 

  TetraS3 3 – 

  TetraS3F1 3 1 

  TetraS4 4 – 

  TetraS4F1 4 1 

GlcNAc GlcNAc Man

GalGlcNAcMan

GalGlcNAcMan

GalGlcNAc

GalGlcNAc

Tetra

 

  TetraS4F2 4 2 

aS: sziálsavtartalom, F: fukóz-tartalom 
 

5.3.8   Az AGP emésztése tripszinnel 

 Az AGP peptidláncának tripszinnel való hasítását háromféle eljárás szerint 

végeztem el (4.2.6. fejezet). Az enzimreakciókhoz győjtött (pool) AGP mintákat 

használtam. 
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 A denaturálást az elsı módszer esetében SDS jelenlétében végeztem, 

a redukálás DTT, az alkilezés pedig jódacetamid hozzáadásával történt. 

Az enzimreakció során a tripszin:AGP arány 1:25 volt [100]. 

A második módszer szerint guanidin·HCl jelenlétében történt a denaturálás. 

A redukálás és alkilezés az elıbbiekhez hasonlóan DTT és jódacetamid hozzá-

adásával történt. Az inkubálás során az enzim:AGP arány 1:10 volt [101]. 

A harmadik módszer szerint a denaturálás ugyancsak guanidin·HCl 

jelenlétében történt, a DTT-s redukciót követı alkilezés viszont 4-vinilpiridin 

hozzáadásával valósult meg. A proteolitikus hidrolízis során a tripszin:AGP arány 

1:25 volt [99]. A peptideket és glikopeptideket tartalmazó elegyet ultraszőrés és 

szilárd fázisú extrakciós tisztítás után fordított fázisú HPLC módszerrel vizsgáltam. 

5.3.9   A tripszines emésztési termék RP-HPLC vizsgálata 

 Az AGP-bıl keletkezı peptideket és glikopeptideket tartalmazó elegyet 

elsıként fordított fázisú folyadékkromatográfiás módszerrel vizsgáltam. Célom 

a glikopeptidek elválasztása és azonosítása volt, tekintettel a késıbbiekben 

alkalmazni kívánt kapcsolt HPLC-MS vizsgálatra. 

A kromatogramok tanúsága szerint az utóbbi, harmadik tripszines emésztési 

eljárás tőnt a legsikeresebbnek, mivel ezeknél a mintáknál tapasztaltam 

a legmagasabb számú és legnagyobb intenzitású komponensek megjelenését 

(19.ábra). A csúcsok glikopeptid-tartalmának vizsgálatára 18-30 perc, valamint 

30-40 perc között, 40 perctıl pedig 5 perces intervallumokban frakciókat szedtem. 
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19. ábra Győjtött (pool) humán szérum AGP minta tripszines emésztési termékének 
RP-HPLC kromatogramja 

5.3.10   A tripszines emésztési termék oligoszacharid-tartalmának vizsgálata 

 A tripszines emésztéssel nyert és RP-HPLC-vel elválasztott glikopeptidek 

vizsgálata céljából a frakciókat PNG-áz F enzimmel hidrolizáltam és oligoszacharid-

tartalmukat a mintaelıkészítési lépések után a korábbiakban ismertetett NP-HPLC 

módszerrel vizsgáltam. Az eredmények a 20. ábrán láthatók. 
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20. ábra Tripszines frakciók oligoszacharid-tartalmának vizsgálata  
RP-HPLC frakcióinak elemzése  

 Az analízis tanúsága szerint a tripszines emésztési termék RP-HPLC 

vizsgálata során a 40-45 perc, 45-50 perc és 55-60 perc között győjtött frakciók 

tartalmaztak oligoszacharid-szerkezeteket. Ezzel igazolást nyert, hogy a tripszines 

emésztés valóban sikeres volt. 

 Ezek az AGP oligoszacharid szerkezetére vonatkozó vizsgálatok képezték 

a késıbbiekben alkalmazott, HPLC-MS módszer fejlesztésének alapját [S2].  

5.3.11   Az AGP tripszines hidrolizátumának on-line HPLC-MS vizsgálata 

 A tripszinnel emésztett, győjtött AGP minták analízisét az MTA Kémiai 

Kutatóközpont Tömegspektrometria Osztályának munkatársai végezték. A mérés 

célja az volt, hogy ezzel a nagyobb felbontóképességő és érzékenyebb eljárással 

az AGP peptid és glikopeptid frakcióit beazonosítsuk. Az analízishez a korábban 

bemutatott RP-HPLC módszert vették alapul. Az on-line rendszerben egy 

karakterisztikus oxóniumiont követve (m/z 366: HexNAc-Hex) láthatóvá váltak 

a glikopeptidek frakciói [S2]. Ezek részletesebb bemutatása nem képezik ennek 

a dolgozatnak tárgyát. 

 Az itt tárgyalt tripszines emésztési és HPLC-MS kísérletek kiindulópontul 

szolgáltak a késıbbi vizsgálatok számára, amelyek feltárták az AGP 

oligoszacharidok kapcsolódási hely szerinti szerkezetét [108]. 



 

59 

5.4   Az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 

 Napjainkban széles körben elterjedt a glikoproteinek élettani célból való 

részletesebb tanulmányozása. Ennek fontosságát felismerve, munkám célja az volt, 

hogy a humán szérumban jelentıs mennyiségben elıforduló α1-savanyú glikoprotein 

(AGP) glikánszerkezetét vizsgáljam daganatos megbetegedések esetén. Mind 

a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás, mind a tömegspektrometriás mérések 

eredményei különbséget mutattak a különbözı antennáris szerkezető 

oligoszacharidok mennyiségi eloszlásában. 

 Azon túl, hogy adatot kaptunk a humán szérum AGP poszttranszlációs 

módosításában bekövetkezı, az oligoszacharid-szerkezetet érintı változásokról, 

eredményeinknek orvosi szempontból is nagy haszna van. Nagyobb számú minta 

esetén felállítható olyan matematikai modell, ami alapján az alanyokat a vizsgálati 

eredményük, vagyis oligoszacharid „ujjlenyomatuk” szerint az arra jellemzı 

(kór)csoportba sorolhatjuk. Ez a lehetıség segítséget nyújthat a daganatos 

megbetegedések korai kimutatásában, a beteg állapotának és a kezelések 

sikerességének követésében. Szelektív vizsgálati módszereink alapját képezhetik 

újabb diagnosztikai eljárások alkalmazásának. Felmerül továbbá a vizsgálatok 

kiterjesztése más betegségek területére is. 

 Az AGP még részletesebb tanulmányozása szempontjából fontos lehet 

a glikánoknak a fehérjelánchoz való kapcsolódási pontja szerinti vizsgálata 

a különbözı kórcsoportok esetén [108]. 
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6   ÖSSZEFOGLALÁS 

 Doktori munkámban a humán szérum α1-savanyú glikoprotein (AGP) 

glikánszerkezetének, ún. mikroheterogenitásának tanulmányozását tőztem ki célul 

daganatos megbetegedések esetén. Vizsgálataim során arra kerestem a választ, hogy 

az AGP oligoszacharid szerkezetében kimutathatók-e jellegzetes változások 

az ovárium tumoros és limfómás egyének mintáiban az egészségesekéhez képest 

lehetıséget adva egy új tumormarker fejlesztésére. 

 Az AGP humán szérumból való elıállítására olyan szelektív és 

biokompatibilis mintaelıkészítési módszereket alkalmaztam, amelyek a glikoprotein 

legkisebb mértékő degradációjával jártak együtt. Ezek a folyadék/folyadék 

extrakciót, alkoholos kicsapást, ioncserélı kromatográfiát, festék ligandum 

affinitáskromatográfiát és gélkromatográfiát foglalták magukban. A kíméletesség 

szempontjából fontos szerepet töltött be a fehérje etanollal történı kicsapása és festék 

ligandum (Cibacron Blue) affinitáskromatográfiás tisztítása. Az AGP minták 

tisztaságáról SDS-PAGE gélelektroforetikus módszerrel gyızıdtem meg. 

 Kísérleteim során HPLC módszerrel határoztam meg az AGP 

oligoszacharidok sziálsavtartalmát és a vizsgált (kór)csoportok adatait 

összehasonlítottam. Eredményeim szerint az ovárium daganatos mintákban 20 %-kal 

(p<0,05), a limfómás minták esetén pedig 35 %-kal (p<0,01), szignifikánsan 

nagyobb mennyiségő sziálsavat találtam az egészséges egyének mintáihoz képest, 

ami arra utal, hogy a nagyobb sziálsavtartalmú, tehát nagyobb elágazásszámú (tri- és 

tetraantennáris) szerkezetek aránya megnövekedett a kóros mintákban. 

 Az AGP oligoszacharidok tanulmányozása céljából megvalósítottam a fehérje 

protein N-glikozidáz F (PNG-áz F) emésztését, melynek során a glikoproteinrıl 

lehasított glikánok frakcióját alkoholos kicsapással nyertem ki a további vizsgálatok 

számára. Az oligoszacharidokat gélkromatográfiás módszerrel tisztítottam. 

 A glikánok antranilsav-származékait normál fázisú HPLC módszerrel 

választottam el és azokat sziálsavtartalmuk szerint frakcionáltam. Eredményeim 

szerint az elágazások száma alapján elnevezett (egy, illetve két sziálsavval 

rendelkezı) bi-, valamint tri- és tetraantennáris oligoszacharidok csoportjait 
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választottam el. A frakciók igazolása megfelelı mintaelıkészítés után MALDI-TOF 

analízissel, valamint oligoszacharid standardok injektálásával történt. 

 Nagyszámú egyedi AGP oligoszacharid minta NP-HPLC adatai szerint 

a négy sziálsavat tartalmazó, tetraantennáris frakció mennyiségében mutatkozott 

számottevı különbség az egészséges és kóros minták között. Ez az ovárium 

daganatos csoportnál 35 %-os (p<0,01), a limfómás egyének esetén pedig 45 %-os 

(p<0,001), szignifikáns növekedést jelentett az egészséges egyének mintáihoz képest. 

 Nagyszámú egyedi oligoszacharid mintát állítottam elı egészséges, ovárium 

daganatos és limfómás egyének szérum AGP frakciójából MALDI-TOF vizsgálatok 

számára. A glikánokat PNG-áz F enzimmel hasítottam le, az oligoszacharidok 

elegyét pedig gélkromatográfiával tisztítottam. A tömegspektrometriás vizsgálat 

érzékenységét antranilsavval történı származékképzéssel növeltem, amelyet újabb 

gélkromatográfiás tisztítás követett. Az egyedi minták MALDI-TOF analízise során 

megfigyelhetı volt, hogy a nagyobb elágazásszámú tetraantennáris és a fukózt 

tartalmazó molekulák aránya magasabb volt a kóros minták esetén az egészséges 

egyénekével összehasonlítva [S1]. 

 Munkám során az oligoszacharidok kapcsolódási hely szerinti vizsgálata 

céljából elvégeztem a humán szérum AGP tripszines emésztését és a peptidek, 

glikopeptidek szilárd fázisú extrakcióval történı tisztítását. 

 A tripszines hidrolizátum komponenseit RP-HPLC módszerrel frakcionáltam. 

A PNG-áz F emésztést követıen NP-HPLC módszerrel vizsgáltam a frakciók 

glikántartalmát, amely alapján beazonosítottam a glikopeptideket tartalmazó 

csoportokat. Az elemzés célja a peptidkeverék HPLC-MS vizsgálata kidolgozásának 

támogatása volt. 

 Az érzékeny és szelektív detektálás érdekében a tripszinnel hidrolizált AGP 

minták HPLC-MS módszerrel történı analízisére is sor került. A kromatogramokból 

a glikopeptidek csúcsai azonosíthatók voltak. Ez az eljárás kiindulópontul szolgált 

a glikánoknak a fehérjelánchoz való kapcsolódási helye szerinti részletesebb 

vizsgálatához [108]. 
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 Kísérleteim során olyan jellegzetes eltéréseket tapasztaltam a humán szérum 

AGP glikánszerkezetében a daganatos megbetegedések esetén, amelyek további 

diagnosztikai eljárások kifejlesztésének alapját képezhetik. 
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Beának, Ary Zsuzsinak, Susztrik Beatrixnek és Vukovics Andrásné Ritának, hogy 

segítséget nyújtottak az AGP minták elıállításában és nem utolsósorban Kovács 

Margitnak, akihez a szervezési kérdésekben fordulhattam. Köszönöm a Biokémiai 

Osztály kollektívájának, hogy támogató, vidám légkörben végezhettem munkámat. 

 Köszönetet szeretnék mondani együttmőködı partnereinknek, az MTA 

Kémiai Kutatóközpont Tömegspektrometria Osztály vezetıjének, Dr. Vékey 

Károlynak, hogy szakértelmével támogatta a tömegspektrometriás vizsgálatokat, 

valamint Imre Tímeának, dr. Ludányi Krisztinának, dr. Schlosser Gittának és 

dr. Szabó Pálnak a tömegspektrometriás elemzések elvégzéséért, valamint szakmai 

támogatásukért. 

 Köszönettel tartozom dr. Magyar Gabriellának a statisztikai számításokban 

nyújtott segítségéért. 

 Köszönöm Dr. Kapás Margitnak, a Richter Gedeon Nyrt. Gyógyszerkinetikai 

Kutatólaboratórium osztályvezetıjének és Dr. Tihanyi Károly fıosztályvezetınek, 

hogy támogattak disszertációm elkészítésében. 

 Végül szeretném megköszönni családomnak és barátaimnak, hogy támogattak 

a doktori munkám során. Köztük is sokat köszönhetek férjemnek, Molnár Márknak, 

aki mindvégig mellettem állt és segítségemre volt. 
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RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ 

 Napjainkban igen fontos kutatási terület a glikoproteinek szénhidrát-

szerkezetének, mikroheterogenitásának vizsgálata, amely során a biomolekulákban 

megfigyelhetı szerkezeti jellegzetességek és a biológiai funkció közötti 

összefüggésekre próbálnak fényt deríteni. Doktori munkám során célom a humán 

szérum α1-savanyú glikoprotein (AGP) glikánszerkezetének tanulmányozása és 

ezáltal egy új potenciális tumormarker felkutatása volt daganatos megbetegedések 

esetén. 

 Az AGP egészséges, ovárium daganatos és limfómás egyének szérumából 

való elıállítására többlépéses, biokompatibilis mintaelıkészítési módszert 

alkalmaztam, amely során az analitikai és szerkezetvizsgálati módszerek számára 

felhasználható, nagytisztaságú mintákat állítottam elı. 

 Kísérleteim során az AGP minták savas hidrolízise, valamint enzimatikus 

emésztése után HPLC vizsgálatokkal határoztam meg sziálsavtartalmukat és 

az oligoszacharidoknak ezen tartalom szerinti arányát. Eredményeim alapján az AGP 

sziálsavtartalma és tetraantennáris oligoszacharid összetevıinek aránya szignifikáns 

nagyobb volt a daganatos megbetegedésben szenvedık esetén, az egészséges 

önkéntesekhez képest. 

 Nagyszámú egyedi AGP oligoszacharid minta antranilsav származékát 

állítottam elı és tisztítottam meg a tömegspektrometriás vizsgálatok számára. 

A MALDI-TOF analízis eredményei szerint a tetraantennáris, valamint a fukóz-

tartalmú glikánok aránya magasabb volt a kóros minták esetén. 

 A humán szérum AGP tripszines emésztési termékének vizsgálata fordított 

fázisú HPLC módszerrel történt. A frakciókban a glikopeptidek kimutatása 

oligoszacharid-tartalmuk alapján, normál fázisú HPLC módszerrel történt. 

A kísérletek segítséget nyújtottak az AGP oligoszacharidoknak a peptidlánchoz való 

kapcsolódási helye szerinti HPLC-MS vizsgálatában. 

 Vizsgálataim során a daganatos megbetegedések esetén olyan eltéréseket 

tapasztaltam az egészségestıl a humán szérum AGP glikánszerkezetében, amelyek 

további diagnosztikus eljárások kifejlesztésének alapját képezhetik. 
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SUMMARY 

 Investigation of carbohydrate structures, namely microheterogeneity 

in glycoproteins is an important field of current research, where relationship between 

molecular structure and biological function is studied. My study focused 

on characterizing the antennary glycan structures of human serum α1-acid 

glycoprotein (AGP) to identify a potential tumour marker in patients with cancer. 

 Biocompatible sample preparation methods were developed for the separation 

of AGP from human serum of healthy subjects and with ovary tumour or limphoma, 

resulting in high purity samples suitable for analytical methods and structure 

exploratory techniques. 

 After acidic and enzymatic hydrolysis of AGP samples, HPLC measurements 

were used to determine their sialic acid content and the ratio of antennary 

oligosaccharides. According to my results sialic acid content and the proportion 

of tetraantennary oligosaccharides of AGP was significantly higher in samples 

from diseased subjects compared to healthy individuals. 

 High number of anthranilic derivatives of oligosaccharides from individual 

AGP samples were prepared and purified for mass spectrometric analysis. According 

to the MALDI-TOF results increases in both tetraantennary and fucose-containing 

structures were observed in case of diseased samples. 

 Tryptic hydrolysates of human serum AGP were examined using reversed 

phase HPLC analysis, while glycopeptide fractions were identified using normal 

phase HPLC oligosaccharide analysis. This aimed at glycosylation site analysis 

of AGP. 

 In conclusion, qualitative and quantitative differences in the oligosaccharide 

structure of human serum AGP between healthy and diseased subjects were 

observed. These results offer the possibility of diagnostic application of these 

differences. 
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