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kedves „Biologikum-analitikusok”!

Ezúttal immár hagyományosnak tekinthető, második Biologi-
kum-analitikai munkabizottsági ülésünkre kerül sor idén 
májusban Balatonszemesen. A tavalyi konferencia iránti nagy 
érdeklődés és az elhangzott előadások magas színvo nala 
után igyekeztünk olyan programot összeállítani, amellyel 
meg tudunk felelni a − magunkkal szemben is támasztott − 
elvárásoknak. célunk, hogy ezzel a konferenciával teret bizto-
sítsunk a biologikumok analitikájával foglalkozó akadémiai és 
ipari kutatók rendszeres eszmecseréjének, hogy az előadások 
során mindig a tudomány állásának megfelelő legfrissebb in-
formációhoz juthassanak. áttekintve az előadások listáját, azt 
hiszem megelőlegezhetjük, hogy ez sikerülni fog.
idén, a korábbitól eltérően egy tematikus szekciót is szervez-
tünk a magasabb rendű szerkezetek vizsgálatának témájában. 
olyan előadókat tudtunk megnyerni, akik személye biztosít-
ja, hogy a téma aktuális állásának megfelelő legkorszerűbb, 
„state-of-the-art” információkhoz juthassanak a konferencia 
résztvevői.
A szakmai programon túl a testi-lelki feltöltődésre is igyek-
szünk figyelmet szentelni, ehhez kívánunk hozzájárulni az esti 
borkóstolóval is.
kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a két napot hasznosan 
és kellemesen töltsük együtt Balatonszemesen a tudomány, a 
napsütés és a Balaton jegyében!

Dr. Urbányi Zoltán
MTA/MkE Biologikum-analitikai Munkabizottság/szakcsoport 
elnöke

k ö s z ö n T ő

Támogatóink:

Bálint Analitika kft.

Biomedica Hungária kft.

Bio-science kft.

Eppendorf Austria gmbH

Flextra-lab kft.

gen-lab kft.

kromat kft.

nanoTemper Technologies gmbH

per-Form kft.

richter gedeon nyrt.

simkon kft.

unicam Magyarország kft.

Waters kft.

Szerkesztette:

Dr. Háda Viktor
az MTA/MkE Biologikum-analitikai Munkabizottság/szakcsoport titkára

Molnárné czirják-nagy zsuzsanna
pr iroda

richter gedeon nyrt.

nyomás: rg nyomda

Az összefoglalók tartalmáért kizárólag a szerzők felelősek.
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2017. május 4., csütörtök
 
10.00– regisztráció

12.00–13.20 svédasztalos ebéd

13.20–15.00 I. SZekcIó, üléSelnök: UrbányI ZolTán

13.20–13.30  Megnyitó 
urbányi zoltán, 
MTA/MkE Biologikum-analitikai Munkabizottság/szakcsoport 
elnöke

13.30-14.00  bioszimiláris fejlesztések – Minden az analitikán múlik 
ifj. Bogsch Erik 
richter gedeon nyrt., Biotechnológiai kutatási és fejlesztési 
főosztály

14.00–14.30  Peptid/fehérje biokonjugátumok: tervezés, szintézis és 
jellemzés 
Hudecz Ferenc1,2 

1ElTE, szerves kémiai Tanszék 
2MTA – ElTE peptidkémiai kutatócsoport, kémiai intézet

14.30–15.00 Az IgG Fcrn mediált farmakokinetikája 
 kacskovics imre 
 ElTE TTk, immunológiai Tanszék

15.00–15.30 kávészünet és kiállítás

15.30–17.30 II. SZekcIó, üléSelnök: HUDecZ Ferenc

15.30–16.00   Fehérje glikoziláció vizsgálata tandem 
tömegspektrometriával: lehetőségek és korlátok 
ozohanics olivér, ács András, Tóth Eszter, Turiák lilla, Vékey 
károly, Drahos lászló

 MTA TTk, szerves kémiai intézet
16.00–16.30   lc-MS peptidtérkép újfajta, statisztikai kiértékelése 

bioszimiláris gyógyszerkészítmények vizsgálatában
 Bagdi Attila, Hüse Dániel
 richter gedeon nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály
16.30–16.50  élő sejtek és biomolekuláris rétegek jelölésmentes optikai 

bioszenzorokon 
Horváth róbert 

 MTA Ek MFA, nanobioszenzorika lendület csoport
16.50–17.10  Új antifungális fehérjék (sfPAFb, nFAP) oldatfázisú (nMr) 

szerkezete és dinamikája 
Hajdu Dorottya zsuzsanna1, Fizil ádám1, Florentine Marx2, 
galgóczy lászló2, Bodor Andrea3, czajlik András1, Batta 
gyula1

 1 Debreceni Egyetem, TTk, kémiai intézet, szerkezeti Biológiai 
kutatócsoport

 2 Medical university of innsbruck, Biocenter, Division of 
Molecular Biology

 3ElTE, kémiai intézet
17.10–17.30  TnF-ellenes bioszimiláris terápiás ellenanyagok in vitro 

biológiai összehasonlító vizsgálatai 
Hambalkó szabolcs, rábai Erzsébet, Bozóki Beáta, urbányi 
zoltán

 richter gedeon nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály

17.30–18.30 kávészünet és kiállítás

 

TUDoMányoS ProGrAM
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18.30–19.30 III. SZekcIó, üléSelnök: DrAHoS láSZló

18.30–18.50  komplex megoldás a gyógyszeripari nagymolekulák 
jellemzésére, az új Thermo Scientific Q exactive orbitrap 
bioPharma rendszer 
kóréh orsolya

 unicam Magyarország kft. 
18.50–19.10  Shimadzu analitikai műszerek a biotechnológiában 

Földesi zsolt
 simkon kft. 
19.10–19.30 Quantitative biomolecular analytics in free solution 
 piotr Wardega
 nanoTemper Technologies gmbH

20.00–22.00  svédasztalos vacsora és borkóstoló a villányi Maul pincészet 
kínálatából (kromat kft. támogatásával) 

 

2017. május 5., péntek
 
7.30–9.00 reggeli

IV–V. SZekcIó:  FeHérjék MAGASAbb renDű SZerkeZeTének VIZSGálATA 
(WATerS kFT. TáMoGATáSáVAl)

9.00–10.30 IV. SZekcIó, üléSelnök: IFj. boGScH erIk

9.00–9.30  Integrált szerkezeti biológia a gyógyszeriparban releváns 
makromolekuláris komplexek megértésére 
Vértessy Beáta1,2

 1 BME VBk, Alkalmazott Biotechnológia és 
élelmiszertudományi Tanszék

 2MTA TTk, Enzimológiai intézet
9.30–10.00  Fehérjék kisszögű röntgenszórásos vizsgálata: méret- és 

alakmeghatározás 
Bóta Attila

 MTA TTk, Biológiai nanokémia kutatócsoport
10.00–10.30  Fehérjeoldatok atomi szerkezetének vizsgálata neutron- és 

röntgendiffrakcióval
 pusztai lászló 
 MTA Wigner Fizikai kutatóközpont

10.30–11.00 kávészünet és kiállítás

TUDoMányoS ProGrAM
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11.00–12.30 V. SZekcIó, üléSelnök: kAcSkoVIcS IMre

11.00–11.30  ATr FT-Ir módszerfejlesztés biologikumok 
minőségellenőrzése céljából 
szabó éva, gergely szilveszter, salgó András

   BME VBk, Alkalmazott Biotechnológia és 
élelmiszertudományi Tanszék, nir spektroszkópia csoport

11.30–12.00  Miben járulhat hozzá az nMr a biologikumok analitikájához? 
kiss róbert

 richter gedeon nyrt., szerkezetkutatási osztály
12.00–12.20  bioterápiás gyógyszerek karakterizálása  

Hidrogén/Deutérium-cserés és Ion-mobilitás 
tömegspektrometriával 
gali Attila

 Waters kft.

12.20–12.30 Zárszó, urbányi zoltán

12.30–14.00 svédasztalos ebéd

előADáSok öSSZeFoGlAlóI
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bIoSZIMIlárIS FejleSZTéSek – MInDen AZ AnAlITIkán MÚlIk
 

ifj. Bogsch Erik

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai kutatási és fejlesztési főosztály
 
A biológiai gyógyszerek szinte kivétel nélkül nagyméretű molekulák, szerkezeti 
bonyolultságuk magas, jellemzésükhöz széles analitikai arzenálra van szük-
ség. A hatósági elvárás a bioszimiláris - biohasonló gyógyszerek fejlesztőitől 
az, hogy a termékük az eredetivel (ún. referencia) a lehető legnagyobb mérték-
ben legyen hasonló fizikai-kémiai, biológiai, hatékonysági és biztonságossági 
szempontok alapján. Ennek a bizonyításához megfelelő analitikai mérésekre 
van szükség, a bioszimilaritás csak ezekkel az adatokkal igazolható. Az 
előadás ezek fontosságára és a használt analitikai tárház példáira teszi a hang-
súlyt, továbbá ennek hatósági kontextusára hívja fel a figyelmet.

PePTID/FeHérje bIokonjUGáTUMok: TerVeZéS, SZInTéZIS éS 
jelleMZéS

Hudecz Ferenc1,2

1ELTE, Szerves Kémiai Tanszék 
2MTA – ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Kémiai Intézet

A biokonjugátumok kutatása önálló tudományterületként 1990-ben jelent 
meg, amikor az American chemical society elindította folyóiratát Biocon-
jugate chemistry címmel. E lap megjelenése integrálni volt képes a sokféle 
tudományterületről származó előzményeket, amikor definiálta a biokonjugá-
tum fogalmát és lehetőséget adott releváns szintézismódszerek, kémiai és bio-
lógiai analitikai eljárások közlésére.
A biokonjugátum olyan vegyület, amelyben két vagy több partnermolekula 
kovalens kötéssel kapcsolódik egymáshoz úgy, hogy komponensek a kötés 
kialakítása után is megőrzik eredeti funkcionális sajátságaikat. ilyen tulajdon-
ságok lehetnek: a „riporter” sajátság (pl. kromofór/fluorofór jelleg, radioaktivi-
tás), a kötődési/felismerési képesség (pl. enzim-szubsztrát, hormon-receptor, 
ellenanyag-antigén) vagy az in vitro/in vivo kifejtett „biológiai” hatás (pl. ci-
tosztatikus/citotoxikus hatás, sejtbejutási képesség, specifikus immunválaszt 
kiváltó képesség). A kémikus számára a fenti követelmény teljesítése komplex 
feladatot jelent. Egyrészt azonosítania kell a partnervegyületeknek azon része-
it (funkciós csoportokat, régiókat), amelyek részt tudnak venni a konjugálási 
folyamatban, azaz nem felelősek a megőrzendő funkcionális tulajdonságért. 
Másrészt, olyan kémiai kötést kell kiépíteni a partnerek között, amely nem be-
folyásolja a partnerek jellemző funkcionális sajátságait. Ez azt jelenti, hogy a 
kísérletező a lehetséges reakciókörülmények (pl. hőmérséklet, fény, oldószer, 
sav/bázis érzékenység) által meghatározott „kémiai teret” (chemical space) 
jelentős mértékben csökkenteni kényszerül. Tevékenysége akkor tekinthető 
sikeresnek, ha a biokonjugátum szerkezete nemcsak megegyezik a kívánt 
struktúrával, de a funkcionális jellemzés során megbizonyosodott arról, hogy 
a komponensek megőrizték azon tulajdonságaikat, amelyekkel a kémiai kötés 
létrehozása előtt rendelkeztek.
Az előadás néhány peptid/fehérje-biokonjugátum példáján illusztrálja, hogy 
miként befolyásolhatja a) az epitóp peptid orientációja (n-c vagy c-n), hossza 
vagy a tumorellenes szer pozíciója az ellenanyag- illetve receptorkötődést két 
vagy 3-komponensű rendszerekben, b) a kemoterápiás szer tumorsejtek pro-
teinexpressziós profilját a hozzá kapcsolt specifikus, illetve nem-specifikus 
célbajuttató peptidet tartalmazó konjugátum. 
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köszönetnyilvánítás: A kutatást az oTkA (ck 80689, nk 104864, k 104385,  
k 104928), TéT_09-1-2010-0010 és gVop-3.2.1-2004-04-0352/3.0. támogatta.

referenciák:
1.  Mihala, n.; Hudecz, F.: Amino Acids, peptides and proteins (E. Farkas, M. 

ryadnov), rsc, london 2012, 37, 1.
2.  uray, k.; Hudecz, F.: Amino Acids, peptides and proteins (E. Farkas, M. ryad-

nov), rsc, london 2015, 39, 68. 
3.  Bősze, sz.; Hudecz, F.: Amino Acids, peptides and proteins (M. ryadnov, F. 

Hudecz), rsc, london 2016, 40,146. 
4.  Babos, F.; szarka, E. et al.: Bioconjugate chemistry, 2013, 24, 817-827.
5.  orbán, E.; Manea, M. et al.: Bioconjugate chemistry, 2011, 22, 2154-2165. 
6.  pozsgay, j. et al.: Arthritis research & Therapy, 2016, 18, 15. 
7.  szabó, r.; sebestyén, M. et al.: Acs combinatorial science, 2017 (in press).
8.  szabó, i.; orban, E.; schlosser, g. et al.: Eur. j. Med. chemistry, 2016, 115, 

361-368.

AZ IgG Fcrn MeDIálT FArMAkokIneTIkájA

kacskovics imre

ELTE TTK, Immunológiai Tanszék

A legtöbb szérumfehérjéhez hasonlóan a nem igg izotípusú ellenanyagok 
felezési ideje viszonylag rövid (~1-2 nap), az igg izotípusoké azonban ezek-
nél lényegesen hosszabb. Az emberi igg1, igg2 és igg4 felezési ideje 21-23 
nap, az igg3 viszont csak 7 nap. A lassú kiürülés oka, hogy a vérben keringő 
igg más makromolekulákkal együtt nem-specifikus pinocitózissal a kapilláris 
endotélsejtekbe kerül, majd az endocitotikus vezikulumok összeolvadnak a 
neonatalis Fc receptort (Fcrn) tartalmazó enyhén savas kémhatású korai en-
doszómákkal. itt megtörténik az Fcrn-igg kapcsolódás, majd ezt követően az 
Fcrn-igg komplex a sejtfelszínre kerül, ahol a fiziológiás kémhatáson disszo-
ciálódik. Így az igg újra a szérumba jut, vagy a szövetek közötti térbe, ahon-
nan a diffúzió, illetve nyirokkeringés juttatja vissza a véráramba. Hasonló igg 
reciklizáció zajlik a szöveti mieloid eredetű sejtekben (pl. makrofágok) is. Ez a 
receptor fiziológiás igg koncentrációnál hatékonyan megvédi az igg-t a lebom-
lástól. Magas igg koncentrációnál azonban telítődik, és így a receptorhoz nem 
kötődő igg molekulák lebomlanak. Az Fcrn igg katabolizmusban betöltött 
szerepe miatt alkalmas célpont a humán terápia szempontjából is. jól ismert, 
hogy egyes autoimmun betegségekben, amikor a szervezet saját antigénjei 
ellen termelődik ellenanyag (főleg igg), a nagy mennyiségben beinjektált igg 
(iVig terápia) jótékony hatású lehet. Ennek egyik magyarázata, hogy a nagy 
mennyiségű exogén igg telíti az Fcrn molekulákat és általánosan csökkenti 
valamennyi igg – így a kóros igg-k – védelmét is. Egyik jelenlegi gyógyszer-
fejlesztési stratégia a terápiás monoklonális ellenanyagok igg-Fc részének cél-
zott mutációja, amellyel fokozható az igg kötődésének affinitása az Fcrn-hez, 
és ezáltal hosszabb életidejű igg állítható elő. Hasonló hatásmechanizmussal 
védi meg az Fcrn az albumint is a lebomlástól (az albumin felezési ideje szin-
tén ~20 nap). Mindezek alapján a gyógyszeripar számos olyan fúziós fehérjét 
állít elő, amelyben a hatóanyagot az igg-Fc régióhoz vagy az albuminhoz kon-
jugálják a hasznos élettartam növelése érdekében.
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FeHérje GlIkoZIlácIó VIZSGálATA TAnDeM 
TöMeGSPekTroMeTrIáVAl: leHeTőSéGek éS korláTok

 ozohanics olivér, ács András, Tóth Eszter, Turiák lilla, Vékey károly, Drahos 
lászló

MTA TTK, Szerves Kémiai Intézet 

A glikoziláció számos biológiai folyamatban, így pl. a sejtek közötti kommu-
nikációban, az immunválasz kialakításában és modulálásában is kulcsszerepet 
játszik. Ezek vizsgálata glikoproteomikai módszerekkel történik, amely egy 
rendkívül dinamikusan fejlődő kutatási terület. A glikoziláció a fehérjealapú 
gyógyszereknek is fontos jellemzője, amelynek vizsgálata szintén fontos terü-
let, még napjainkban is nagy kihívást jelent az analitikusok számára. 
Míg a peptidek, proteinek és kis oligomer számú oligoszacharidok (3-4 tag-
számig) tandem tömegspektrometria (Ms/Ms) alapú szekvenciameghatározá-
sa széles körben elterjedt, jól automatizált folyamat, addig a glikopeptidek 
szerkezetvizsgálata az egyik legfontosabb, de legbonyolultabb, legösszetet-
tebb része a fehérjeglikozilációs vizsgálatoknak. Munkánk során glikopeptidek 
energiafüggő Ms/Ms fragmentációját vizsgáltuk. Vizsgálataink célja volt a gya-
korlatban is jól hasznosítható módszer kidolgozása glikopeptidek oligoszacha-
rid részének szekvenálására. Munkánk során megállapítottuk, hogy:
a)  a fragmentáció sokkal kisebb energiát igényel, mint a hasonló méretű pep-

tideké;
b)  a legkisebb energiájú folyamatok az oligoszacharid gyűrűk közötti hasa-

dások;
c)  ezek a reakciók tipikusan töltésszeparációs folyamatok (pl. egy 3+ ion egy 2+ 

és egy 1+ töltésű fragmensre esik szét);
d)  a különböző töltésállapotok hasonló útvonalon hasadnak, de a folyamatok 

aktiválási energiája és a relatív fragmens-arány is jelentősen függ a töltésál-
lapottól;

e)  az Ms/Ms spektrumban található legtöbb fragmens két-három konszekutív 
hasadási folyamat eredménye, ami ellehetetleníti a szekvencia megha-
tározását.

A fragmentációs viselkedés megértése után Ms/Ms vizsgálati módszertant 
dolgoztunk ki, mely a gyakorlatban is jól hasznosítható: az oligoszacharid 
szekvencia meghatározására a nagyon kis ütközési energián felvett tandem 
tömegspektrumot javasoljuk, amikor a bomlatlan molekulaionok aránya >50%. 
ilyen körülmények között konszekutív reakciók nem játszódnak le, és az io-
nok könnyen azonosíthatók. Az összes lejátszódó folyamat az egyes mono-
szacharid egységek között bekövetkező hasadás eredménye. szinte minden 

lehetséges hasadás megfigyelhető, bár a csúcsintenzitások nagyságrendileg 
is eltérhetnek egymástól. A fragmensionok ilyen körülmények között lehetővé 
teszik bonyolult, akár 10-15 monoszacharid egységet tartalmazó glikopeptid 
oligoszacharid láncának vizsgálatát. 
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lc-MS PePTIDTérkéP ÚjFAjTA, STATISZTIkAI kIérTékeléSe 
bIoSZIMIlárIS GyóGySZerkéSZíTMények VIZSGálATábAn

Bagdi Attila, Hüse Dániel

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály

Bioszimiláris készítmények fejlesztésénél az alapvető cél és hatósági elvárás, 
hogy az originátor készítményekkel magas hasonlóságot mutató terméket állít-
sunk elő. A gyógyszerengedélyező hatóságok megkövetelik, hogy a bioszimi-
láris termékek minőségi jellemzésénél olyan módszeregyüttest alkalmazzunk, 
mely az adott termék minden releváns jellemzőjét képes leírni, és maximalizál-
ja annak a lehetőségét, hogy megtaláljuk a fennálló különbségeket az originá-
tor és a bioszimiláris készítmények között.
A nagyfelbontású tömegspektrométerek ehhez az összehasonlításhoz elenged-
hetetlen szerkezeti információt képesek nyújtani. A tömegspektrometriás 
analízisek során feltérképezhető a fehérje molekulatömege, a teljes aminosav 
szekvenciája poszt-transzlációs módosításaival együtt. Ez utóbbi feladat 
peptidtérkép-módszerrel végezhető el, mely a fehérjék mérés előtti enzimes 
emész tését, majd a keletkező peptidek meghatározását jelenti. A keletkező 
adatok feldolgozása szinte kizárólag minőségi analízis, szakértői kiértékelés 
alapján, nem validált módszerekkel történik. Ennek oka egyrészt a mérések 
során keletkező nagy és összetett adatmennyiség, melynek kiértékelése 
időigényes és nehezen sematizálható, másrészt az olyan, a kiértékelést segítő 
módszerek hiánya, amelyeket kifejezetten ezekre a feladatokra fejlesztettek ki. 
Az lc-Ms peptidtérkép-analízis során keletkezett adatmennyiség megfelelő 
kemometriai kiértékelése lehetővé teheti, hogy a szerkezeti hasonlóságot iga-
zolandó szakértői értékelést számításon alapuló, kvantitatív információkkal 
támasszuk alá. Fontos, hogy a különbségek feltárására használt mód szerek 
figyelembe vegyék az iparág igényeit és a hatósági elvárásokat. A jelenleg 
elérhető kiértékelő módszerek (pl. főkomponens-analízis, klaszteranalízis, a 
komponensek t-próbán alapuló páronkénti összehasonlítása) ezeknek a köve-
telményeknek csak részben vagy egyáltalán nem felelnek meg. 
célul tűztük ki egy olyan új módszertan kifejlesztését, amely lehetővé teszi az 
lc-Ms peptidtérképpel nyert adathalmaz szemi-kvantitatív kiértékelését, az 
originátor és a bioszimiláris készítmények különböző sarzsainak statisztikai 
alapon történő összehasonlítását. Módszerünk alkalmas lehet továbbá peptid-
térkép-módszer fejlesztésének támogatására is.

élő SejTek éS bIoMolekUlárIS réTeGek jelöléSMenTeS oPTIkAI 
bIoSZenZorokon

Horváth róbert

MTA EK MFA, Nanobioszenzorika Lendület Csoport

napjainkban az élő sejtek felületi viselkedései, kölcsönhatásai, a belsejükben 
lezajló folyamatok molekuláris biológiai háttere mind intenzíven kutatott terü-
letek. A modern képalkotó eljárások lehetővé teszik a sejtek, illetve a sejteken 
belüli folyamatok vizsgálatát valós időben, a sejt élő állapotában, akár egyetlen 
molekula felbontással is. 
Ezen technikák főképp a sejt egyes komponenseinek specifikus megfestésén 
alapulnak, fluoreszcens jelölőmolekulákat használnak fel. A fluoreszcens jelölők, 
vizualizációs megjelenítés, az újszerű képfeldolgozási technikák ugrásszerű 
fejlődésével a fenti módszerek a sejtbiológiai és biofizikai kutatások elengedhe-
tetlen eszközeivé váltak. Viszont számos rendkívül időszerű kutatási irányban 
ajánlatos a fent említett molekuláris jelölőket mellőzni, mivel ezek a molekulák 
jelenlétükkel perturbálni is képesek a vizsgált rendszereket.
A jelen előadás pár érdekes alkalmazási irányon keresztül rövid betekintést nyújt 
a nanobioszenzorika laboratóriumban (www.nanobiosensorics.com) található 
jelölésmentes optikai bioszenzorok által nyújtott lehetőségekbe. szó lesz olyan 
modern technikákról is, melyek segítéségével akár egyedi élő sejtek manipu-
lációjára és jelölésmentes vizsgálatára is mód nyílik.
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Új AnTIFUnGálIS FeHérjék (sfPAFb, nFAP) olDATFáZISÚ (nMr) 
SZerkeZeTe éS DInAMIkájA

Hajdu Dorottya zsuzsanna1, Fizil ádám1, Florentine Marx2, galgóczy lászló2, 
Bodor Andrea3, czajlik András1, Batta gyula1

1 Debreceni Egyetem, TTK, Kémiai Intézet, Szerkezeti Biológiai Kutatócsoport
2 Medical University of Innsbruck, Biocenter, Division of Molecular Biology
3 ELTE, Kémiai Intézet

Ahhoz, hogy megértsük a fehérjék funkcióit és működési módjukat, ismernünk 
kell a térszerkezetüket és dinamikájukat. kutatócsoportunk kisméretű, bázikus, 
lizinben és ciszteinben gazdag antifungális fehérjék szerkezetét, dinamikáját 
és funkcióját vizsgálja folyadék fázisú nMr technikák alkalmazásával.  
E fehérje család új tagja a penicillium crysogenum Δpaf mutáns által termelt pAFB  
[1-2], amely azonos a pgAFp-vel [3]. Esi-Ms és nMr spektroszkópiai vizsgálatok 
azt mutatták, hogy háromféle pAFB variáns létezik, amelyek 56, 57, illetve 58 
aminosavat tartalmaznak. Munkánkban az sfpAFB (short form, n-terminálison 
2 egységgel rövidebb) szerkezetét határoztuk meg. A másik vizsgált 
antifungális fehérje (nFAp) 57 egységből áll [4-6]. A szekvenciában található 
hat cisztein három diszulfid hidat formál, valószínűleg abcabc mintázattal.  
A 15n nMr relaxációs mérések értékelésére használt “lipari-szabó” elemzés 
azt mutatta, hogy az sfpAFB és az nFAp antifungális fehérjék ugyanolyan merev 
szerkezetűek a ps-ns időskálán, mint az általunk sokat vizsgált pAF fehérje.  
A három fehérje szerkezeti homológiája is jelentős, bár a szekvenciális 
homológia nem túlságosan nagy.

köszönetnyilvánítás:
A kutatás a ginop-2.3.2.-15-2016-00008 számú projekt keretében, az Európai 
unió támogatásával, az Európai regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósult meg. köszönjük az oTkA Ann 110 821 pályázatunk (Bgy) és a Medinprot 
program segítségét (BA). Az osztrák “lise Meitner” ösztöndíj támogatta gl-t 
(Austrian science Fund (FWF): M1776-B20).

referenciák:
[1]  Batta, g.; Barna, T.; gáspári, z.; sándor, s.; kövér, k.E.; Binder, u.; sarg, 

B.; kaiserer, l.; chhillar, A.k.; Eigentler, A.; leiter, é.; Hegedüs, n.; pócsi, i.; 
lindner, H.; Marx, F.; FEBs journAl, 2009, 163, 51.

[2]  Fizil, á.; gáspári, z.; Barna, T.; Marx, F.; Batta, g.; cHEMisTrY- A EuropEAn 
journAl, 2015, 21, 5136.

[3]  rodriguez-Martin, A.; Acosta, r.; liddell, s.; nunez, F.; Benito, M.; Asensio, 
M.A.; pEpTiDEs, 2010, 31, 541.

[4]  kovács, l.; Virágh, M.; Takó, M.; papp, T.; Vágvölgyi, c.; galgóczy, l.; 
pEpTiDEs, 2011, 32, 1724.

[5]  Virágh, M.; Marton, A.; Vizler, c.; Tóth, l.; Vágvölgyi, c.; Marx, F.; galgóczy, 
l.; protein&cell, 2015, 518.

[6]  sonderegger, c.; galgóczy, l.; garrigues, s.; Fizil, á.; Borics, A.; Manzanares, 
p.; Hegedüs, n.; Huber, A.; Marcos, j.F.; Batta, g.; Marx, F.; Microb. cell Fact., 
2016, 192.



20 21Biologikum-analitikai mb. II. ülése, 2017ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

TnF-elleneS bIoSZIMIlárIS TeráPIáS ellenAnyAGok In VITro 
bIolóGIAI öSSZeHASonlíTó VIZSGálATAI

Hambalkó szabolcs, rábai Erzsébet, Bozóki Beáta, urbányi zoltán

Richter Gedeon NyRt., Biotechnológiai analitikai osztály

A terápiás TnF-neutralizáló ellenanyagok (adalimumab és infliximab), valamint 
fúziós fehérjék (etanercept) mint gyógyszerkészítmények, már évek óta az első 
tíz között szerepelnek az árbevételi listákon.
szabadalmaik lejártak, vagy a közeljövőben járnak le, ezért számos gyógyszer-
gyártó cég nagy erőforrásokat fordít a TnF-gátló bioszimilárisok fejlesztésére. 
Ezek az erőfeszítések vezettek el a celltrion cég infliximab bioszimilárisának 
kifejlesztéséhez. Ez volt az első bioszimiláris monoklonális ellenanyag, ame-
lyet az Európai gyógyszerhatóság, az EMA jóváhagyott (2013).
Az EMA/cHMp/BMWp/403543/2010 számú ajánlása (guideline on similar bio-
logical medicinal products containing monoclonal antibodies – non-clinical 
and clinical issues) alapján a bioszimiláris ellenanyag fejlesztés során, még a 
preklinikai fázisban, a releváns in vitro biológiai vizsgálatok komplex paneljé-
vel kell igazolni a hatásmechanizmus szimilaritását. Ezeket a vizsgálatokat a 
hatásmechanizmusok és az in vivo terápiás hatás figyelembevételével, azokat 
modellezve kell összeállítani.
ugyan ezeknek a hatóanyagoknak mindnek a TnF a célpontja, azonban speci-
fikusságuk és hatásmechanizmusuk kis mértékben különbözik. Az eltérő ha-
tásmechanizmusból fakadóan az egyes terápiás TnF-ellenes hatóanyagok rele-
váns in vitro vizsgálatai is különböznek.
Ezen megfontolások alapján releváns funkcionális és kötési vizsgálatokat kell 
kifejleszteni, validálni és elvégezni velük az összehasonlító vizsgálatokat, így 
még a klinikai fázis előtt bizonyítva a bioszimiláris gyógyszerjelölt megfelelő 
mértékű hasonlóságát az eredeti, originális termékkel.

koMPlex MeGolDáS A GyóGySZerIPArI nAGyMolekUlák 
jelleMZéSére, AZ Új THerMo ScIenTIFIc Q exAcTIVe orbITrAP 
bIoPHArMA renDSZer

kóréh orsolya 

Unicam Magyarország Kft.

A 2011-ben bemutatott Q Exactive az első asztali tömegspektrométer, amely 
egyesíti a nagyteljesítményű kvadrupól alapú fragmens kiválasztást az orbi-
trap analizátor nagyfelbontású, nagypontosságú tömegmeghatározással, és 
egyaránt alkalmas mennyiségi és minőségi elemzésre. 
Az elmúlt öt év igazolta a Q Exactive kiemelkedő teljesítményét, és számos 
variánsa jelent meg: a továbbfejlesztett kvadrupól technológiát tartalmazó és 
adatfüggetlen elemzésre tervezett Q Exactive plus, az ultra-high-field orbitrap 
analizátort tartalmazó, akár 280 000 FWHM felbontású Q Exactive HF, valamint 
a környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági és klinikai alkalmazásokra fejlesz-
tett, nagyon kedvező ár/érték arányú Q Exactive Focus.
A 2016-ban bemutatott Biopharma platform a Q Exactive plus és Q Exactive HF 
gyári opcionális bővítésével és a Thermo scientific Biopharma Finder szoftver-
rel teljes körű műszeres és szoftveres megoldást nyújt a komplex gyógyszer-
ipari nagymolekulák jellemzésére. A Biopharma platformot a három legfonto-
sabb fehérje elemzési munkafolyamat figyelembe vételével tervezték meg.
1.  A felső tömegtartomány kiterjesztése kifejezetten az intakt terápiás fehérjék 

(m/z akár 8 000) jellemzését szolgálja. A széles tömegtartomány egyaránt 
alkalmas pl. a hagyományos intakt monoklonális antitestek elemzésére de-
naturált és natív körülmények között.

2.  A Fehérje mód a Q Exactive HF esetén a legjobb izotóp szintű elválasztást 
biz tosítja az asztali tömegspektrométerek között. Az ultra-high-field orbi-
trap tömeganalizátorral alapvonal izotóp szintű felbontás érhető el mind-
egyik specieszre. siM módban a keskeny izolálási ablak lehetővé teszi a ne-
héz lánc izotóp felbontását a kromatográfiás időskálán. 

A top-down Ms/Ms spektrumok nagyfelbontású (280 000 FWHM) adatgyűjtése 
kiküszöböli a sokszorosan töltött fragmensionok interferenciáját. A Biopharma 
Finder szoftver megbízható dekonvolúciós algoritmusa és a prosight lite szoft-
ver HcD fragmens azonosítása kiváló minőségű top-down lefedettséget bizto-
sít a szerkezet meghatározáshoz.
A Biopharma platform a standard módban a legkorszerűbb peptidtérképezést 
teszi lehetővé, egyesítve az adatfüggő adatgyűjtés több évtizedes fejlesztési 
tapasztalatát az orbitrap kiemelkedő tömegpontosságával és felbontásával.
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SHIMADZU AnAlITIkAI MűSZerek A bIoTecHnolóGIábAn

Földesi zsolt

Simkon Kft.

Előadásunkban ízelítőt szeretnénk adni arról, hogy a biotechnológiát segítő 
analitikában milyen megoldásokat ajánl a shimadzu.
Bemutatjuk a hármas kvadrupól rendszereinket különböző applikációkon 
keresztül:
•  Erexim (Energy-resolved oxonium ion monitoring): kvalitatív és kvantitatív 

glikán analízis
•  Cell culture profile: ideális folyamatellenőrző módszer ipari fermentációkra
•  nSOL (nano-Surface and Molecular-Orientation Limited): mAb-ok kvantitatív 

meghatározása szelektív emésztéssel 
Bemutatjuk a glikoproteinek vizsgálatára alkalmas MAlDi rendszereinket. 
kitérünk a gyors fehérje aggregáció mérésére alkalmas ’Aggregates sizer’ 
készülékünkre.
Továbbá ismertetjük Hplc alapokon nyugvó protein/peptid szekvenátorunkat.

QUAnTITATIVe bIoMolecUlAr AnAlyTIcS In Free SolUTIon

piotr Wardega

NanoTemper Technologies GmbH

At nanoTemper Technologies, we are passionate about achieving excellence 
in everything we do. This has made us the partner of choice for thousands of 
researchers worldwide in pharmaceutical and biotechnology industries as well 
as in academic research institutes. our company consists of dedicated teams of 
experts, operates globally to offer scientists worldwide individual application 
support and to ensure supreme instrument capability.
The foundation of nanoTemper Technologies is related to microscale 
thermophoresis (MsT), a powerful technique to quantify biomolecular 
interactions. it is based on thermophoresis, the directed movement of molecules 
in a temperature gradient, which strongly depends on a variety of molecular 
properties such as size, charge, hydration shell or conformation. Thus, this 
technique is highly sensitive to virtually any change in molecular properties, 
allowing for a precise quantification of molecular events independent of the size 
or nature of the investigated specimen.  Along, MsT with its unique capabilities 
enables researchers to work with unpurified proteins, directly in their close to 
native conditions, such as cell or tissue lysate and membrane fraction as well.
The second technology which we successfully introduced to the research 
community is nanoDsF, an advanced differential scanning fluorimetry 
technology of ours, which provides ultra-high data density and unique 
resolution. it detects smallest changes in the fluorescence of tryptophan 
and/or tyrosine which are present in virtually all proteins. The fluorescence 
of tryptophans in a protein is strongly dependent on its close surroundings. 
By following changes in fluorescence, chemical and thermal stability can be 
assessed in a truly label-free fashion, regardless of the nature of the solution in 
which the protein of interest is present. The dual-uV technology by nanoTemper 
allows for rapid fluorescence detection, providing an unmatched scanning 
speed and data point density. This yields an ultra-high resolution unfolding 
curves which allow for detection of even minute unfolding signals.

To discuss your specific research interest we invite you to visit our company 
stand during the meeting.
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InTeGrálT SZerkeZeTI bIolóGIA A GyóGySZerIPArbAn releVánS 
MAkroMolekUlárIS koMPlexek MeGérTéSére

Vértessy Beáta1,2

1BME VBk, Alkalmazott Biotechnológia és élelmiszertudományi Tanszék
2MTA TTk, Enzimológiai intézet

A szerkezeti biológia újabb virágkorát éli. köszönhető ez három fő tényezőnek: 
az egyre növekvő jól értelmezett szekvencia-alapú adatbázisoknak, a moleku-
láris biotechnológia tudás gyorsuló fejlődésének, és a szerkezet megismeré-
sére alkalmas technológiák és műszerpark megújulásának. A szekvenciális 
ismeretek in silico szinten már lehetővé tesznek olyan szerkezeti és funkcioná-
lis előrejelzéseket, amikkel adott kulcsfehérjék biztonsággal kiválaszthatóak 
arra, hogy az in vitro kísérleteket is megkezdjük. A molekuláris biotechnológia 
egyre jobb, hajlékonyabb expressziós rendszereket valósít meg, ahol régeb-
ben „problémás” fehérjék jól feltekert formában termelhetőek. A szerkezet 
megismerésére alkalmas technológiák és műszerpark mára odáig jutott, hogy 
számos in vitro szerkezetvizsgálati kísérlet eredményét integráltan értelmezve 
lényegi bepillantást nyerhetünk a statikus szerkezeti formák mellett az adott 
funkció dinamikájába is. Az előadás főleg ezen megújuló szerkezetvizsgáló 
technikákról és azok ötvözéséről szól: a krio-elektronmikroszkópia, kisszögű 
röntgenszórás, H-D kicserélődéshez kapcsolt tömegspektrometria és a rönt-
gendiffrakciós módszerek együttes alkalmazása által teremtett lehetőségek 
kerülnek majd tárgyalásra.

FeHérjék kISSZöGű rönTGenSZóráSoS VIZSGálATA: MéreT- éS 
AlAkMeGHATároZáS

Bóta Attila

MTA TTK, Biológiai Nanokémia Kutatócsoport

Az oldott állapotban lévő fehérjékre mint tipikusan néhány nanométeres 
kiterjedésű objektumokra irányított vékony, párhuzamosnak tekinthető rönt-
gennyaláb széles szögtartományba szóródik.  Az áthaladt direkt röntgennya-
láb közelében, a 0-tól a 10°-ig terjedő, kisszögű tartományban mérhető ún. 
kisszögű szórás a fehérjék alacsony feloldású szerkezetmeghatározását biz-
tosítja. A módszer nem kristályosítható fehérjék esetében kivételes előnyökkel 
szolgál, mert az objektumok mérete, alakja meghatározható. Mindemellett 
– függetlenül attól a ténytől, hogy egy fehérje kristályosítható vagy nem – az 
óriásmolekula biológiailag releváns vizes közegben és a megfelelő fizikai-
kémiai paraméterek függvényében a kisszögű szórásos módszerrel tanul-
mányozható. 
Az oldatban lévő fehérjék szerkezetmeghatározásának másik módszerével, az 
nMr-rel szemben, ennél a módszernél a fehérje mérete nem limitáló tényező. 
A jelenlegi nMr-készülékek teljesítőképességét figyelembe véve, ez a mód-
szer, hozzávetőlegesen 40 kDa molekulaméret felett, egyedüli lehetőségként 
kínálkozik. E mellett a szórási görbe alakja közvetlen információval szolgál 
arra nézve, hogy az oldott állapotú fehérje aggregálódott-e vagy sem, illetve a 
fehérj eoldat kolloidikailag stabilis rendszer-e. 
Monodiszperz rendszer szórási görbéje közvetlen globális szerkezeti paramé-
tereket szolgáltat. Fehérjék leggyakrabban számított szerkezeti paramétere 
a girációs sugár, valamint az oldott molekula térfogata és tömege. A szórási 
görbe egészének transzformációjával a fehérje alakjára vonatkozóan tehe-
tünk megállapításokat. például információt nyerünk arra nézve, hogy a fehérje 
alakja gömbszerű vagy inkább elnyújtott. A fehérje alakjának meghatározása 
különböző modellek alapján számított elméleti és a kísérleti szórási görbék 
összevetésével történik. kétféle megközelítés terjedt el: az egyik a gömb-
harmonikus függvények összegeként, a másik kicsiny gömbök sokaságának 
szórásaként rekonstruáljuk a mérési adatokat. A számítások elvégzésére a 
hamburgi EMBl munkacsoport jóvoltából kiforrott, validált programcsomagok 
állnak rendelkezésre. 
A fehérjék oldata relatíve alacsony röntgenkontraszttal rendelkezik, ezért 
e rendszerek mérése csak megfelelően magas jel/zaj viszonyt biztosító, 
igényes berendezéseken végezhető el. A szinkrotron mérőállomások elter-
jedése mellett, nagy precizitású laboratóriumi berendezések, többek között a  
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richter gedeon támogatása alapján létrehozott “credo” kisszögű mérőeszköz, 
is lehetőséget ad fehérjék méret- és alakmeghatározására, melynek bemuta-
tására az előadáson kerül sor. 

irodalom:
M.H.j. koch, p. Vachette, D.i. svergun: small-angle scattering: a view on the 
properties, structures and structural changes of biological macromolecules in 
solution, Quarterly reviews of biophysics, 36(02) (2003) 147-227.
A. Wacha, z. Varga and A. Bóta: crEDo: A new general-purpose laboratory 
instrument for small-Angle X-ray scattering, journal of Applied crystallography, 
47 (2014) 1749-1754.

FeHérjeolDATok AToMI SZerkeZeTének VIZSGálATA neUTron- éS 
rönTGenDIFFrAkcIóVAl

pusztai lászló

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Előadásomban röviden (és egyúttal minden bizonnyal: felületesen) ismertetem 
az atomi szintű szerkezet kísérleti meghatározására alkalmas módszereket: a 
neutron- és röntgendiffrakciót. Ezzel párhuzamosan bemutatom azt a forma-
lizmust, a korrelációs függvényekét, amelynek segítségével a nem-kristályos 
anyagok (folyadékok, amorf szilárd anyagok) szerkezetét értelmezni tudjuk. 
Erre azért van szükség, mert oldatokban az atomi pozíciók meghatározása 
nem lehetséges (több okból sem, amelyek közül a legegyszerűbb az, hogy az 
atomok a mérés időskálájához képest nagyságrendekkel gyorsabban változ-
tatják helyzetüket). 
kitérek a nem-kristályos anyagokban a problémákat megsokszorozó tényezőre, 
a komponensek (atomfajták) számának növekedésére: itt elég annyit mon-
danunk, hogy ha a komponensek száma 2-nél nagyobb, akkor tisztán kísér-
leti úton még a legegyszerűbb szerkezeti jellemzőket, az ún. parciális radiá-
lis eloszlásfüggvényeket sem lehetséges meghatározni a gyakorlatban. Ezen 
a ponton megmutatom, miért elkerülhetetlen a diffrakciós kísérleti adatok 
értelmezéséhez a számítógépes szimulációk alkalmazása. E rész lezárásaként 
példát mutatok arra, hogyan lehet ezt a kombinált megközelítést alkalmazni 
vizes sóoldatok szerkezetének tanulmányozására.
Az előadás utolsó részében fogok speciálisan a fehérjeoldatokon végzett (és 
végzendő) kísérletekről beszélni. Valós példákon keresztül megpróbálom a 
Tisztelt Hallgatóságot meggyőzni arról, hogy a neutron- és röntgendiffrakciós 
eredmények biokémiai (gyógyszeripari... ?) szempontból fontos fehérjeolda-
tokra is képesek akár „protokoll-szinten” értelmes és hasznos információt 
szolgáltatni.
Végezetül felvázolom jelenlegi elképzeléseinket arról, miként lehetne kvanti-
tatív (és tisztán tudományos szempontból is érdekes) módon fehérjeoldatok 
atomi szintű szerkezetét vizsgálni, diffrakciós kísérletek és számítógépes 
szimu lációk kombinációjával. 
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ATr FT-Ir MóDSZerFejleSZTéS bIoloGIkUMok 
MInőSéGellenőrZéSe céljából

szabó éva, gergely szilveszter, salgó András

BME VBk, Alkalmazott Biotechnológia és élelmiszertudományi Tanszék,  
nir spektroszkópia csoport

A rezgési spektroszkópiai módszerek gyors megoldást jelentenek analitikai 
kér dések megválaszolásában. A biologikumok elállításának folyamatában 
legtöbbször a nyersanyagok minőségellenőrzésében és a folyamat in-line/on-
line követésében használják fel ezt.
A végtermék-ellenőrzés területén a spektroszkópiai módszerek közül a cirku-
láris-dikroizmus (cD) spektroszkópia emelkedik ki, melyet elterjedten al-
kalmaznak a fehérjék másodlagos szerkezetének becslésére. A cD spektrosz-
kóppal végzett mérések eredményeit kiegészítheti vagy akár fel is válthatja a 
Fourier-transzformációs infravörös (FT-ir) spektroszkópia alkalmazása, mely a 
legtöbb analitikai laboratóriumban elérhető és sokrétűen felhasználható ana-
litikai eszköz. 
A másodlagos szerkezet becslés folyamatában az FT-ir előnyeit és hátrányait 
számos publikáció taglalja. Az FT-ir spektroszkópiai mérések fejlesztése során 
több optimálandó körülményre kell figyelmet szentelni, ilyenek a mintakezelés 
egyszerűsítése, valamint a spektrumban a vizes közeg által okozott elnyelési 
sávok eliminálása és az ebből adódó jel-zaj arány javítása. Méréseink során 
a mintakezelés nehézségeit a csillapított teljes reflexiós (ATr) technika al-
kalmazásával igyekeztünk megkerülni, míg a vizes közeg hatásait az optimális 
spektrumrögzítési paraméterek megtalálásával, valamint a megfelelő matema-
tikai spektrumkezelés alkalmazásával kívántuk ellensúlyozni. Az eredményeink 
hasznos kiindulópontot jelenthetnek a biologikumok minőségellenőrzésére al-
kalmas ATr FT-ir módszer rutinszerű felhasználásához.

MIben járUlHAT HoZZá AZ nMr A bIoloGIkUMok AnAlITIkájáHoZ?

kiss róbert

Richter Gedeon Nyrt., Szerkezetkutatási osztály
 
Az utóbbi évtizedekben a gyógyszeripar tanúja lehetett a biologikumok 
forradalmának. számos gyógyszeripari vállalathoz hasonlóan, a világon 
megfigyelhető tendenciákkal összhangban, a richter gedeon gyógyszergyár is 
bioszimiláris hatóanyagok fejlesztésébe kezdett. A bioszimiláris hatóanyagok 
fejlesztése során az analitika nemcsak különös hangsúlyt kap, de korábban 
nem tapasztalt kihívásoknak is eleget kell tennie.
Az nMr spektroszkópia a fehérjék szerkezetvizsgálatának hatékony eszköze, 
amely aminosav szinten szolgáltat szerkezeti információt a vizsgált fehérjék 
konformációjáról, közvetett módon pedig a primer szerkezetről is. ugyanak-
kor a proteineket szokásosan izotóp-jelzett és tiszta formában vizsgáló nMr 
eljárásokhoz képest a biologikumok nMr spektroszkópiája számos kihívással, 
illetve szűkebb módszertani lehetőségekkel jár. Előadásunkban összefoglaljuk 
azokat az alkalmazásokat, amelyek mégis lehetővé teszik, hogy az nMr a bio-
logikum analitika hasznos eszközévé váljon.
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bIoTeráPIáS GyóGySZerek kArAkTerIZáláSA  
HIDroGén/DeUTérIUM-cSeréS éS Ion-MobIlITáS 
TöMeGSPekTroMeTrIáVAl

gali Attila

Waters kft.

A fehérje alapú gyógyszerek bevezetésével azok hatékonyságának és bizton-
ságosságának az igazolása került előtérbe. olyan analitikai eszközök iránt 
merült fel az igény, amelyek bizonyítják a fehérje gyógyszerek kölcsönhatásait 
és szerkezeti összehasonlíthatóságát. 
A HDX-Ms egy egyedülálló biofizikai műszer, amely képes választ adni a fehér-
jék dinamikáját, szerkezetét és kölcsönhatásait érintő kérdésekre, beleértve 
az epitóp térképezést, a fehérje-hatóanyag kötés vizsgálatát, a fehérje-fehérje 
kölcsönhatásokat, az aggregációt, a mutációknak a fehérjék szerekezetére és 
dinamikájára gyakorolt hatásait, azok lokalizációját, valamint a szerkezeti vál-
tozások eredményét a készítmények stabilitásvizsgálata során. 
A Waters azt a manuális analitikai eljárást, aminek a sikere főként a technikai 
kivitelezéstől függött, egy integrált és automatizált rendszermegoldássá vál-
toztatta.
Ez az előadás kiemeli a HDX-rendszer képességeit, és bemutatja, hogyan lehet 
alkalmazni a bioterápia és a biohasonló kutatás és fejlesztés területén.
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nagy sebességű analízisek végrehajtására.

Kiemelkedő stabilitás
3,5 % RSD* a csúcsterületekre, ami jól mutatja 
a készülék robusztusságát.

www.simkon.hu

*2400 minta injektálásából, fehérjekicsapás utáni hu mán
plazma extraktumok, amelyek femtogramm mennyiségű
hozzáadott alprazolamot tartalmaznak, 6 napos perió-
dusban (naponta 400 minta injektálásából).
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Tömegspektrometria 
emelt szinten.
A Thermo Scientifi c™ egyedülálló technológiákat alkalmazó új tömegspektro-

méterei  – az Orbitrap Fusion™ Tribrid™ HR-AM MS, valamint a TSQ Endura™ és 

TSQ Quantiva™ hármas kvadrupol MS-ek – kompromisszumok nélküli teljesítményt és 

használható-ságot kínálnak az igényes rutin analitikától a legmagasabb szintű kutatásig. 

Ezek a berendezések a Thermo Scientfi c nano RSLC, UHPLC és akár multiplexelt online 

SPLC rendszereivel együtt a mérésekben elérhető információmennyiségben,

a kimutatási határokban és a mérési hatékonyságban is a tömegspektrometria

teljesen új szintjét képviselik.

• thermoscientifi c.com/mstransformed

Miért lenne a kevesebb is elég?

Innovatív szoftverek
Gyors módszerfejlesztés a 

legkorszerűbb kezelői felületen

A TSQ Endura™ hármas 
kvadrupol LC/MS rendszer

Egyedülálló ár/érték arány

A TSQ Quantiva™ hármas 
kvadrupol LC/MS rendszer
Extrém kvantitatív teljesítmény

Orbitrap Fusion™ LC/MS 
rendszer

Egyedülálló analitikai teljesítmény

Kizárólagos képviselet:

UNICAM Magyarország Kft., 1144 Budapest, Kőszeg utca 27.

Telefon: +36 1 221 5536 • Fax: +36 1 221 5543

E-mail: unicam@unicam.hu • Web: www.unicam.hu
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PERHAPS THE GREATEST TOOL 
A SCIENTIST HAS IS 
THE ABILITY TO ADAPT.

SYNAPT.®   LEAD DISCOVERY BY MAXIMIZING VERSATILITY. 
For scientists driven to discover or publish first, nothing beats 
SYNAPT High Definition Mass Spectrometry. But that’s not all, 
SYNAPT has the flexibility to accommodate a diverse range 
of separation techniques, ionization modes, fragmentation 
methods, and data acquisition options. When it comes to 
solving your most di� icult analytical challenges, SYNAPT 
truly does it all. To discover what you can do with maximum 
versatility on your side, visit waters.com/SYNAPT

MALDI SYNAPT G2-Si HDMS
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