
 

 

Gyors szövetazonosítás membránalkotók 

tömegspektrometriás vizsgálatával – egy új 

technológia tumorok azonosítására műtét közben  

doktori (PhD) értekezés tézisei 

 

 

 

Balog Júlia 

 

 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi kar, 

 Biológia Doktori Iskola 

Vezető: Erdei Anna DSc., MTA lev. tag, egyetemi tanár 

Molekuláris sejt- és neurobiológia program 

Programvezető: Sass Miklós DSc., egyetemi tanár 

 

 

Témavezetők: Juhász Gábor DSc., ELTE Proteomikai Labor 

Takáts Zoltán PhD., SE Cellscreen Alkalmazott Kutatási Központ 

 

Budapest, 2012 

  



 

 

Az értekezés az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológia Doktori Iskolájában készült 

 

 

 



1 

 

BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK 

Az utóbbi években nagy átalakulás zajlik az orvostudományban, az intuitív gyógyítást 

egyre gyorsabban váltja fel a molekuláris diagnózison alapuló precíziós vagy „stratified 

medicine”. A klasszikus betegségeket molekuláris markerek segítségével szűkebb, de 

homogénebb csoportokra osztják fel, amikre ezután könnyebb lesz az adott gyógyszereket 

alkalmazni. A cél a fals negatív esetek kiszűrése és a veszélyes vagy nem előre elvárt 

gyógyszerhatásokat adó betegek megtalálása. A molekuláris diagnosztika célmolekuláit, a 

biomarkereket általában nagy áteresztőképességű, pásztázó módszerekkel nyerik és ezek a 

molekulák többnyire fehérje, metabolit vagy RNS-DNS molekulák. Azonban tágabb 

értelemben, újabban biomarkerként használnak jellegzetes és reprodukálható mérési 

mintázatokat akkor is, ha a pontos molekula azonosítása nem történt meg.  

Eredeti célunk egy gyors és megbízható módszer kidolgozása volt idegrendszeri 

betegségek diagnosztizálására. A diagnosztizáláshoz szükség van valamilyen betegség-

specifikus molekuláris marker vagy mintázat azonosítására, amelyre módszerek széles 

skáláját dolgozták már ki. A rendszerbiológiai módszerek (proteomika, genomika, lipidomika, 

metabolomika) előnye, hogy nem egy specifikus, előre meghatározott molekulát vagy 

molekulahalmazt vizsgálnak, hanem egy teljes rendszer összes detektálható molekulájával 

dolgoznak, így ezek a megközelítések alkalmasak mind biomarker, mind betegségre jellemző 

marker mintázat keresésére is. A proteomika ma használt korszerű módszerei közé a 2D-

HPLC, a gélelektroforézis, és a tömegspektrometria (MS: Mass Spectrometry) tartozik. 

Biológia tanulmányaim és doktori munkám mellett programtervező matematikus hallgató 

is voltam. Munkám és tanulmányaim során egyre szélesebb rálátásom volt programok 

tervezésre és adatok különböző matematikai feldolgozására is, ezért nem titkolt szándékom 

volt a rendszerbiológiai eszközökkel mért adathalmazok kiértékelésével foglalkozni. 

Motivációm a biológiai, az informatikai, és a matematikai tanulmányaim együttes 

felhasználása volt, így jutottam el egy orvosdiagnosztikai műszer fejlesztéséhez.  

A diagnosztikai eszköz lényege, hogy a sebész által bármilyen szövet vágása során 

keletkező füstöt - vagy ultrahangos vágó esetén oldatot – egy tömegspektrométerrel 

analizáljuk. Tapasztalataink szerint a különböző szövetek tömegspektrometriás lipid 

lenyomata eltérő, ezért a diagnoszikai eszközzel számtalan szöveti elváltozást – elsősorban 
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 tumorokat, szövetszaporulatokat, kóros szöveti elváltozásokat – lehet kimutatni. Az 

eszköz legfontosabb tulajdonsága a gyors, 1 másodpercen belül(!), rendelkezésre álló 

diagnosztikai információ, akár műtéti beavatkozás során is. A módszer nem igényli sem a 

minta előkészítését, sem a szövet eltávolítását, a vizsgálat közvetlenül az élő szövetfelszínen, 

minimálisan invazív módon, valós időben történik. Az eszköz használata során az operáló 

sebésznek a rutinszerűen használt eszközökkel kell továbbra is dolgoznia (monopoláris 

kézidarab, bipoláris csipesz, ultrahangos vágó), nem szükséges semmilyen új módszer 

elsajátítása, a műtők átalakítása vagy a betegek előkezelése. 

Munkám során a cél egy új típusú, általánosan használt sebészeti eszközökre épülő 

módszer és a hozzá tartozó adatfeldolgozás hátterének kidolgozása (szoftver, algoritmusok, 

adatbázis). A mérések és műtőkben szerzett tapasztalatok alapján a módszer folyamatos 

fejlesztése, illetve a kifejlesztett módszer validálása és felhasználása tumoros betegségek 

diagnózisához. 
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FELHASZNÁLT MÓDSZEREK ÉS TUDOMÁNYOS 

EREDMÉNYEK 

Doktori munkám célja egy olyan diagnosztikai módszer kidolgozása volt, ami alkalmas 

különböző szöveti degenerációval járó betegségek gyors, valós idejű diagnosztikájára. A 

specifikus markerekkel szemben, egy új proteomikai, illetve lipidomikai megközelítéssel, 

tehát teljes rendszerek átfogó vizsgálatával próbálkoztam.  

 

1. KÜLÖNBÖZŐ PROTEOMIKAI ÉS LIPIDOMIKAI TECHNIKÁK 

ALKALMAZÁSA 

Az általam korábban vizsgált 1-dimenziós gélelektroforézis nem választotta kellően szét 

az agyban található fehérjéket, ezért csak fehérjecsoportok változását kimutató módszernek 

lehet használni, illetve gondosabb mintaelőkészítést igényelne, ami a diagnosztika 3 napos 

időtartamát még tovább növelné. A 2-dimenziós gélelektroforézis és tömegspektrometriás 

fehérje azonosítás alkalmas átfogó rendszerek vizsgálatára, azonban a feltételek hiánytalan 

rendelkezésre állásának esetén is minimum 4 napot vesz igénybe egy minta azonosítása, ami 

nem tekinthető gyors diagnosztikának.  

A tisztán tömegspektrometrián alapuló technikák közül az általam használt és a 

kutatócsoporttal közösen kifejlesztett direkt, gyors evaporációs technika hozta meg az áttörést 

a minta diagnosztikához szükséges időben. Az általam fejlesztett módszerek és algoritmusok 

segítségével egy előre felépített adatbázis alapján a minta feldolgozása körülbelül 0.1 

másodperc, tehát a mintavételezés után 0.1 másodperccel már meg tudjuk jeleníteni az 

eredményt. Az előző technikákkal szemben, direkt (minta előkészítés nélküli) 

tömegspektrometriával inkább lipid komponensek alapján történik az azonosítás. Kutatásaim 

során így jutottam el az elektroforézisen alapuló fehérjevizsgálattól a tömegspektrométeren 

alapuló lipid vizsgálathoz. 

Saját eredmény: 1-dimenziós gélelektroforézis tesztelése, 2-dimenziós gélelektroforézis 

tesztelése, tisztán tömegspektrometrián alapuló technikák tesztelése  
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2. TÖMEGSPEKTROMETRIÁN ALAPULÓ GYORS SZÖVETDIAGNOSZTIKAI 

ESZKÖZ KIDOLGOZÁSA 

A gyors evaporációs ionizációs tömegspektrometria (REIMS) különböző sebészeti 

eszközökkel kapcsolva minimális minta előkészítést sem igényel, és alkalmas a szövetek 

membrán lipid eloszlása alapján a különböző szervek és szövetek elkülönítésére. A módszer 

használható sebészeti lézerrel, elektrosebészeti eszközzel (monopoláris elektróda) és sebészeti 

bipoláris csipesszel is különböző tumoros elváltozások diagnosztikájára. Ezen kívül 

ultrahangos készülék használata során keletkezett szövettörmelék analízise is megvalósítható, 

ami szintén szövet specifikus ujjlenyomatot eredményez.  

A módszert továbbfejlesztve, az eredeti elvárásokat messze felülmúlva, eljutottunk addig, 

hogy már nem csak az egészséges és tumoros szöveteket tudjuk az általam létrehozott 

algoritmussal elkülöníteni, hanem különböző tumorok felismerésére, illetve metasztázisból 

primer tumor szövettani eredetére is lehet következtetni. Alkalmas ezen kívül a bélfal 

különböző rétegeinek elkülönítésére, és bizonyos elváltozások felismerésére (ödémás szövet 

vs. egészséges szövet). 

Kapcsolható sebészeti eszközök: 

 monopoláris kézidarab – általános sebészet 

 bipoláris csipesz – idegsebészet 

 ultrahangos vágóeszköz – májműtétek és idegsebészet 

 orvosi lézer – változó 

 endoszkópos hurok – gastroenterológia 

 laparoszkópos műtétek – általános sebészet 

Saját eredmény: monopoláris kézidarab, bipoláris csipesz, endoszkópos hurok és 

laparoszkópos eszközzel való összekapcsolása az intelligens sebészeti eszköznek. 

Felhasznált algoritmus és kiegészítések (a teljes fejezet saját eredmény) 

 alapja: PCA + LDA, komponensszám: 60 

 spektrumok előfeldolgozása: normalizálás, binnelés, megfelelő átlag adatbázis 

építéshez és felismeréshez 

 kiegészítés: „kívülállók” definiálása, osztályozás valószínűségének bevezetése 

 kiegészítő algoritmusok: megfelelő marker csúcsok keresése és monitorozása 
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Elkészített adatbázis és szoftver: 

 Oracle alapú adatbázis 

 C# alapú szoftver, SQL alapú algoritmusokkal. Kétféle szoftver: egy adatbázis 

kezelő spektrumok feltöltésére, keresésére és PCA-LDA modellek építésére, és 

egy felhasználói szoftver adatgyűjtésre és valós idejű visszajelzésre. 

Ebből saját eredmény: a teljes szoftver tervezése, tesztelése és az összes adat 

feltöltése. Az adatokból PCA-LDA modellek építése, és tesztelése. 

 

3. IN-VIVO, IN-SITU SZÖVETDIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ A SEBÉSZETI 

MŰTŐBEN 

Munkám során egy teljesen új, tömegspektrometrián alapuló, szövet azonosítási módszer 

gyakorlati megvalósításán dolgoztam. Főbb feladataim az applikáció használatának fejlesztése 

és a módszer elméleti hátterének és szoftverének biztosítása voltak. Ismert algoritmusokra 

alapuló, néhány egyéni kiegészítést tartalmazó feldolgozó rendszert építettem ki az adatok 

feldolgozásához, melynek eredményeképpen sikerült a sebészek, illetve számos publikáción 

keresztül a tudományos közösség számára bizonyíthatóvá tenni, hogy az egyszerű kémiai 

analízisen alapuló ötletből kifejlesztett rák sebészeti és in-vivo diagnosztikai eszköz 

megvalósítható és releváns információt képes nyújtani a műtétet végző sebészek számára. A 

fejlesztés eredményeképp létrejövő első, kísérleti prototípusok már megtalálhatóak a sebészeti 

klinikákon. 

Kipróbált sebészeti területek és hozzá kapcsolható alkalmazás: 

 Májműtétek: májdaganat és egészséges szövet elkülönítése, metasztázis alapján 

primer tumor meghatározása 

 Tüdő és hozzá kapcsolódó nyirokcsomók: különböző tüdő daganatok és 

egészséges tüdő elkülönítése, környéki nyirokcsomók vizsgálata áttétek 

szempontjából 

 Vastagbél és végbél műtétek: főleg adatbázis építés endoszkópos mérésekhez, 

műtét során felmerült ismeretlen képletek meghatározása, egészséges/tumoros 

elkülönítése 

 Gyomor műtétek: egészséges/tumoros elkülönítés, ismeretlen képletek 

meghatározása, környéki nyirokcsomók diagnosztizálása 



6 

 

 Emlő műtétek: tumor elkülönítése a környéki szövettől, környéki nyirokcsomók 

vizsgálata 

 Agyműtétek: egészséges és tumoros szövetek elkülönítése, különböző agytumorok 

elkülönítése, primer tumor meghatározása metasztázis alapján 

Az adatgyűjtés módszerét én dolgoztam ki, és az összes sebészeti terület kipróbálása a 

felügyeletem alatt történt. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A doktori munkámban bemutatott módszer számtalan lehetőséget vet fel sebészeti 

beavatkozások során végzett in-vivo diagnosztika tekintetében. Egyik legfontosabb 

felhasználási területe különböző primer agytumorok rezekciójánál lenne, ahol a mai napig a 

sebész a saját tapasztalatait és megítélését használja fel a tumor szélének eltávolítása során. 

Egy objektív diagnosztikai eszköz, amely képes arra, hogy biztosítsa az idegsebészt az általa 

eltávolítottnak vélt tumort határoló szövetről, hogy abban már nincs tumorsejt, vagy 

ellenkezőleg, figyelmezteti az idegsebészt, hogy még van tumorsejt, hatalmas segítséget 

jelente az agysebészetben. Általános sebészetben is számos érvet lehet felhozni egy in-vivo 

diagnosztikai eszköz kifejlesztése és használata mellett (emlő, máj, pajzsmirigy műtétek és 

bármilyen komplikáció), nem beszélve arról, hogy az eszköz mögött rejlő adatbázis több ezer 

patológus tudását ötvözheti. 

Összességében úgy gondolom, hogy hatalmas előrelépés lenne a tumor sebészetben egy 

REIMS-en alapuló diagnosztikai eszköz használata, ami segítené a sebész precíz munkáját, a 

műtőasztalon történő döntését és a beteg túlélési esélyét. 
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