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kedves „Biologikum-analitikusok”!

Ezúttal már harmadik Biologikum-analitikai munkabizottsági 
ülésünkre kerül sor idén májusban Balatonszemesen. A ko-
rábbi konferenciák iránti nagy érdeklődés és az elhangzott 
előadások magas színvonala után idén is igyekeztünk magas 
szakmai színvonalú, a biologikum analitika mai állását bemu-
tató programot szervezni. Ezzel a konferenciával igyekszünk 
teret biztosítani a biologikumok analitikájával foglalkozó 
akadémiai és ipari kutatók rendszeres eszmecseréjének, 
hogy az előadások során mindig a legfrissebb információk-
hoz juthassunk. áttekintve az előadások listáját, azt hiszem, 
megelőlegezhetjük, hogy ez sikerülni fog.
A szakmai programon túl a testi-lelki feltöltődésre is igyek-
szünk figyelmet szentelni, ehhez kívánunk hozzájárulni a fi-
nom ételekkel és 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
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2018. május 10., csütörtök
 
10.00– regisztráció

11.30–13.00 svédasztalos ebéd

13.00–14.30 I. SZekcIó, üléSelnök: UrbányI ZolTán

13.00–13.10  Megnyitó 
urbányi zoltán elnök

13.10–13.40  3D tumormodellek alkalmazása terápiás antitestek 
jellemzésében 
 pongrácz judit Erzsébet1,2 
1pécsi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi kar, 
gyógyszerészi Biotechnológia intézet 
2Humeltis kft.

13.40–14.10  A két-dimenziós folyadékkromatográfia lehetőségei terápiás 
fehérjék vizsgálatára 
Fekete szabolcs 
genfi Egyetem, gyógyszeranalitikai csoport

14.10–14.30  crISPr\cas9 módszer alkalmazása és előnyei bioassay 
sejtvonalak fejlesztésében 
 Brunyánszki Attila, kádas jános, nagy éva, Balogh Bianka, 
lipták noémi, zahuczky gábor, nagy lászló 
uD-genomed Medical genomic Technologies ltd.

14.30–15.15 kávészünet, kiállítók, poszterek

15.15–16.40 II. SZekcIó, üléSelnök: bATTA GyUlA

15.15–15.40   Minden megtörténhet... Mi nehezítheti az összes komponens 
azonosítását fehérjék emésztési elegyeiben 
Medzihradszky katalin 
MTA szegedi Biológiai kutatóközpont, proteomikai 
kutatócsoport 

15.40–16.00   citrullineffektus: új lehetőség a citrullin peptiden belüli 
pozíciójának megerősítésére a tandem tömegspektrometriás 
analízisben

  steckel Arnold1,2, uray katalin2, schlosser gitta2,3 

1Eötvös loránd Tudományegyetem, kémia Doktori iskola 
2MTA-ElTE peptidkémiai kutatócsoport, Magyar Tudományos 
Akadémia, Eötvös loránd Tudományegyetem, szerves kémiai 
Tanszék 
3Eötvös loránd Tudományegyetem, kémiai intézet, Analitikai 
kémiai Tanszék

16.00–16.20  The timsToF Pro with PASeF: Digging deeper into the 
proteome with record-breaking speed, sensitivity and 
robustness 
 pál róbert1, Heiner koch2, scarlet Beck2, Markus lubeck2, 
Florian Meier3, oliver raether2, Andreas-David Brunner3, 
Mathias Mann3 
1Flextra-lab kft. 
2Bruker Daltonik gmbH, Bremen 
3Max planck institute of Biochemistry, Martinsried

16.20–16.40  lcMS-based Multi-Attribute Monitoring (MAM) of critical 
Quality Attributes (cQAs) 
gali Attila

 Waters kft.

16.40–17.30 kávészünet és kiállítás

 

TUDoMányoS ProGrAM
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17.30–18.40 III. SZekcIó, üléSelnök: PonGrácZ JUDIT erZSébeT

17.30–17.55  A komplementrendszer mint gyógyszerfejlesztési célpont 
gál péter

 MTA TTk, Enzimológiai intézet
17.55–18.20  A komplementrendszer lektin és alternatív útvonalának 

kapcsolata 
 Dobó józsef, gál péter 
MTA TTk, Enzimológiai intézet

18.20–18.40  A komplementrendszer aktiválódásának összehasonlító bio-
assay vizsgálatai a bioszimiláris ellenanyag fejlesztés során 
iliás Attila1, Baráné gilicze Anna1, szekér krisztina2, zólyomi 
zsolt1, urbányi zoltán3, rábai Erzsébet1 
richter gedeon nyrt. 
1Bioassay fejlesztési csoport 
2Biotechnológiai rutin analitikai osztály 
3Biotechnológiai kutatási osztály

18.40–19.30 kiállítók, poszterek 

19.30–22.00 Vacsora és borkóstoló (kromat kft. támogatásával)
 

kIállíTók:  Biomedica Hungária kft. nanoTemper Technologies gmbH
 Bio-science kft. per-Form kft. 
 Eppendorf Austria gmbH simkon kft. 
 Flextra-lab kft.  unicam Magyarország kft. 
 gen-lab kft. Waters kft.
 kromat kft. 

PoSZTerek:  Peptidek fluoros kémiai módosítása tömegspektrometriás 
alkalmazásokhoz 
Molnár Adrienn1,2, Berta Máté3, steckel Arnold2,4, uray 
katalin2, rábai józsef5, schlosser gitta1,2 
1Eötvös loránd Tudományegyetem, kémiai intézet, Analitikai 
kémiai Tanszék 
2MTA-ElTE peptidkémiai kutatócsoport, Magyar Tudományos 
Akadémia, Eötvös loránd Tudományegyetem, szerves kémiai 
Tanszék 
3organokatalízis kutatócsoport, MTA Természettudományi 
kutatóközpont 
4Eötvös loránd Tudományegyetem, kémia Doktori iskola 
5szerves Fluorvegyületek laboratóriuma, Eötvös loránd 
Tudományegyetem, kémiai intézet, szerves kémiai Tanszék 
 
A cél szentesíti az eszközt: mintakezelési technikák 
és adatértékelési módszerek fejlesztése az ATr FT-Ir 
spektroszkópia területén 
szabó éva, gergely szilveszter, salgó András 
BME VBk, Alkalmazott Biotechnológia és 
élelmiszertudományi Tanszék, nir spektroszkópia csoport

TUDoMányoS ProGrAM



8 9Biologikum-analitikai mb. III. ülése, 2018Biologikum-analitikai mb. III. ülése, 2018

2018. május 11., péntek 

7.30–9.00 reggeli

9.00–10.00 IV. SZekcIó, üléSelnök: kAcSkoVIcS IMre

9.00–9.20  krónikus stressznek kitett patkányok vizsgálata in vivo 
diffúziós tenzor képalkotással 
Vranesics Anett1,2, nagy szilvia Anett3,4,6, Berente zoltán2,5, 
Varga zsófia3, csabai Dávid3, perlaki gábor6, orsi gergely6, 
Dóczi Tamás4,8, czéh Boldizsár3,7 

1pTE-áok interdiszciplináris orvostudományok Doktori iskola 
2pTE-áok kísérletes képalkotó Diagnosztikai kutatócsoport 
3MTA-pTE-szkk stressz neurobiológia kutatócsoport 
4pécsi Diagnosztikai központ 
5pTE-áok Biokémiai és orvosi kémiai intézet 
6MTA-pTE klinikai idegtudományi képalkotó kutatócsoport 
7pTE-áok laboratóriumi Medicina intézet 
8pTE-áok idegsebészeti klinika

9.20–9.40  A vér láthatóvá tétele élő kísérleti állatokban különböző Mr-
képalkotó módszerekkel 
Berente zoltán1,2,3, Tóth Arnold4, Vranesics Anett1,3,5, kriszta 
gábor1,3,6 
pécsi Tudományegyetem 
1általános orvostudományi kar, kísérletes képalkotó 
Diagnosztikai kutatócsoport 
2áok Biokémiai és orvos kémiai intézet 
3szentágothai jános kutatóközpont 
4klinikai központ, radiológiai klinika 
5interdiszciplináris orvostudományok Doktori iskola 
6gyógyszertudományok Doktori iskola

9.40–10.00  Valós idejű anyagcsere vizsgálatok élő sejteken, jelölés 
nélkül

 csiffáry gábor
 kromat kft.

10.00–10.30 kávészünet, kiállítók

TUDoMányoS ProGrAM

10.30–11.35 V. SZekcIó, üléSelnök: MeDZIhrADSZky kATAlIn

10.30–10.55  Membrán-peptid kölcsönhatások az nMr-SAXS módszerek 
tükrében 
Dudás Erika1, Wacha András2, sebák Fanni1, Bóta Attila2, 
Bodor Andrea1 
1ElTE TTk, kémiai intézet, szerkezeti kémia és Biológia 
laboratórium 
2MTA TTk, Anyag és környezetkémiai intézet, Biológiai 
nanokémia kutatócsoport

10.55–11.15  Természetes eredetű szulfatált oligoszacharid keverékek 
nMr vizsgálata 
Batta gyula1, Viski zsolt2

 1Debreceni Egyetem, kémiai intézet, szerves kémiai Tanszék
 2cF pharma ltd.
11.15–11.35  When protein quality matters: Introducing Tycho nT.6 and 

Prometheus nT.48 
piotr Wardega 
nanoTemper Technologies gmbH

11.35–12.00 kávészünet, kiállítók
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előADáSok öSSZeFoGlAlóI

12.00–13.00 V. SZekcIó, üléSelnök: ZáVoDSZky PéTer

12.00–12.20  Gazdasejt eredetű fehérjék mennyiségi meghatározása: 
lehetőségek és hatósági elvárások

  szabados Hajnalka 
richter gedeon nyrt., Technológiai eredetű szennyezések 
analitikai csoport

12.20–12.40  bio-layer interferometria: régi kihívások, új lehetőségek 
németh Andrea, Baráné gilicze Anna

 richter gedeon nyrt., Bioassay fejlesztési csoport
12.40–13.00  biopharma megoldások a Shimadzutól 

juhász Tamás 
simkon kft.

13.00–13.10 zárszó

13.10–14.30 svédasztalos ebéd

TUDoMányoS ProGrAM
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3D TUMorMoDellek AlkAlMAZáSA TeráPIáS AnTITeSTek 
JelleMZéSében

pongrácz judit Erzsébet1,2

1�Pécsi�Tudományegyetem,�Gyógyszerésztudományi�Kar,�Gyógyszerészi�
Biotechnológia�Intézet

2Humeltis�Kft.

A szöveten belüli sejtes interakciók modellezésére a háromdimenziós (3D) 
szövettenyészetek nyújtanak lehetőséget in vitro. Ezek a szövettenyészetek 
jól modellezik az emberi egészséges, illetve beteg szövetek gyógyszerható-
anyagokra adott válaszreakcióját. nem csoda, hogy az in vitro 3D szövetek 
évek óta a gyógyszerfejlesztők érdeklődésének középpontjában állnak. A 3D 
szöveti rendszerek ugyanis több információval szolgálnak, mint a tradicioná-
lis 2D mono és kokultúrák. A 3D szövettenyésztési technikák fontos szerepe 
a terápiás antitestek jellemzésében került különösen előtérbe. A 3D szöveti 
technikák kiemelkedő előnye, hogy emberi szöveteken nyújtanak lehetőséget 
arra, hogy az antitetestek terápiás hatását vizsgálják úgy, hogy az emberi im-
munrendszert elemenként engedik reprodukálni és tetszés szerint változtatni.  
A tesztek előnye, hogy akár in vitro „basket trial”-t tesznek lehetővé, meg-
növelve ezzel a terápiára kifejlesztett antitestek alkalmazási lehetőségeinek 
vizsgálatát a költséges klinikai vizsgálatok megkezdése előtt.

A kéT-DIMenZIóS FolyADékkroMAToGráFIA leheTőSéGeI 
TeráPIáS FehérJék VIZSGálATárA

Fekete szabolcs

Genfi�Egyetem,�Gyógyszeranalitikai�Csoport,�Genf,�Svájc

A terápiás fehérjék (pl. monoklonális antitestek: mAb-ok) vagy antitest-gyógy-
szer konjugátumok (ADc-k) rendkívül összetett, heterogén rendszerek. rész-
letes analízisük nem lehetséges egyetlen kromatográfiás módszerrel, hiszen 
egy módban csak egyfajta variánsok (pl. töltés-variánsok vagy hidrofób vari-
ánsok) elválasztása lehetséges attól függően, hogy mi a visszatartást megha-
tározó fő kölcsönhatás. 
sokkal részletesebb információt kaphatunk egy fehérjéről, ha kombináljuk a 
különböző kromatográfiás módokat off-line vagy akár on-line rendszerben 
(két-dimenziós kromatográfia, 2D-lc). Ekkor nyilván nő az elválasztás kinetikai 
hatékonysága, de az elsődleges előnye az, hogy eltérő módokat kombinálva 
jelentősen növelhetjük a szelektivitást. További előny lehet, ha Ms kompatibi-
lis módot alkalmazunk a második dimenzióban, akkor az esetlegesen nem Ms 
kompatibilis első dimenziós módot (pl. ioncsere vagy méretkizárás) közvetve 
Ms detektálással követhetünk.
Az előadás során különböző 2D-lc módok, mint például Hic x rp, iEX x rp vagy 
rp x rp kerülnek bemutatásra. Tárgyaljuk az ún. átfogó (comprehensive) és sze-
lektív (selective, heart-cutting) 2D-lc módok lehetőségeit, illetve határait. Az 
esettanulmányokban mAb-ok és ADc-k (cisztein konjugált igg1 mAb) karakteri-
zálására, illetve originális és bioszimiláris készítmények összehasonlítására 
láthatunk példákat. A 2D-lc kiválóan alkalmazható stabilitás vizsgálatokra is, 
a keletkező bomlástermékeket és a különböző pozíciós izomereket is nyomon 
követhetjük. 
szó esik a 2D-lc elválasztások optimalizálásáról, illetve a lehetséges gyakor-
lati nehézségekről is. 
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crISPr\cAS9 MóDSZer AlkAlMAZáSA éS előnyeI bIoASSAy 
SeJTVonAlAk FeJleSZTéSében

Brunyánszki Attila, kádas jános, nagy éva, Balogh Bianka, lipták noémi, 
zahuczky gábor, nagy lászló

UD-Genomed�Medical�Genomic�Technologies�Ltd.,�Debrecen�

A crispr rendszer (a „clustered regularly interspaced short palindromic repeats” 
angol kifejezés rövidítése, egyenes fordításban: csoportokba rendezett, szabá-
lyozottan megszakított, rövid palindrom ismétlődések) rövid, több kópiában 
megtalálható Dns darabokból álló rendszer. A cas (crispr associated: crispr-
hez kapcsolt) egy endonukleáz, amely a Dns emésztését végzi. Tulajdonképpen 
a baktériumok egy sajátos immunrendszereként értelmezhető a crispr/cas 
rendszer, amely a különböző genetikai módosítások révén vált használhatóvá 
különféle génsebészeti beavatkozásokhoz és biotechnológiai alkalmazások 
megvalósításához, fejlesztéséhez[1].
A crispr/cas egy összetett, diverz rendszer, bonyolult nómenklatúrával. 
Alapvetően 2 osztályt különböztetnek meg, de több típus található egy osztályon 
belül. Ezt tovább bonyolítja a különböző speciesekből izolált cas endonukleá-
zok elnevezése. Biotechnológiai felhasználáshoz (irányított, célzott mutáció) a 
kettes osztályba sorolható ii-es típusú crispr/cas9 a legalkalmasabb, mivel itt 
egyetlen endonukláz, a cas9 végzi a Dns-hasítást a célzottan tervezett 20 nuk-
leotid hosszúságú sgrns pAM szekvenciája mellett. javító Dns templát nélkül 
nem-homológ rekombináció (nHEj) révén javít a sejt Dns hibajavító mechaniz-
musa. Amennyiben javító Dns molekula is rendelkezésre áll a rendszerben (40-
90bp hosszan), akkor a komplementer végek mentén, homológ rekombinációval 
teljesen specifikus génmutáció, -deléció vagy -inzerció kivitelezhető a Dns hiba-
javító mechanizmusnak köszönhetően[1]. A módszer hatékonysága és precizi-
tása réven akár poliploid (hexa/tetra stb.) vagy aneuploid (bizonyos génekből 
vagy kromoszómákból több kópiát tartalmazó genetikai állomány) kromoszóma 
készlettel rendelkező sejtek/sejtvonalak, szervek vagy akár szövetek is bizton-
ságosan és „könnyedén” módosíthatóak bioassay-k vagy adott esetben mono-
klonális antitest előállításához kifejlesztendő sejtvonalak előállítására.
prezentációm a crispr/cas9 rendszer „végtelenül” sokoldalú felhasználási 
lehetőségei közül a gyógyszeripari felhasználhatóságát és előnyeit igyekszik 
bemutatni.

referencia:
[1] Wang H, la russa M, Qi ls. crispr/cas9 in genome Editing and Beyond. Annu rev 
Biochem. 2016 jun 2;85:227-64. doi: 10.1146/annurev-biochem-060815-014607. 
Epub2016 Apr 25. review. pubMed pMiD: 27145843.

MInDen MeGTörTénheT...
MI neheZíTheTI AZ öSSZeS koMPonenS AZonoSíTáSáT FehérJék 
eMéSZTéSI eleGyeIben

Medzihradszky F. katalin

MTA�Szegedi�Biológiai�Kutatóközpont,�Proteomikai�Kutatócsoport

Amikor egy nagy tisztaságú, izolált fehérjét egy nagy specificitású enzimmel 
megemésztünk, elvileg a kapott elegy összes komponense előre megjósolható. 
De a valóságban többnyire nincs így, sőt. Előadásomban igyekszem összefoglal-
ni, mi minden teheti zavarossá az eredetileg remélt tiszta képet, milyen biológiai, 
kémiai események „injektálhatnak” új, nem várt komponenseket a peptid ke-
verékbe. A lista 30 éves proteomikai munkám tapasztalatai alapján állt össze. Egy 
‘régi, tapasztalt motorosnak’, azaz peptidkémikusnak a legtöbb mellékreakció 
nem kellene, hogy újdonság legyen – legtöbbjüket réges-régen leírták, még pri-
mitív eszközökkel dolgozva – most pedig érzékeny, precíz tömegspektrometriával 
újra felfedezzük őket. és ki is egészítjük a repertoárt, néha egészen meglepő ter-
mékekkel.
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cITrUllIneFFekTUS: úJ leheTőSéG A cITrUllIn PePTIDen 
belülI PoZícIóJánAk MeGerőSíTéSére A TAnDeM 
TöMeGSPekTroMeTrIáS AnAlíZISben

steckel Arnold1,2, uray katalin2, schlosser gitta2,3

1Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�Kémia�Doktori�Iskola
2�MTA-ELTE�Peptidkémiai�Kutatócsoport,�Magyar�Tudományos�Akadémia,�
Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�Szerves�Kémiai�Tanszék

3Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�Kémiai�Intézet,�Analitikai�Kémiai�Tanszék

A fehérjecitrullináció, vagy másnéven deimináció olyan enzimatikus folya-
mat, melynek során a fehérje bizonyos pozícióban lévő argininjei (Arg) citrul-
linná (cit) alakulnak. A citrullináció fontos fiziológiai funkciókkal rendelkező 
poszt-transzlációs módosulás, a citrullintartalmú fehérjék és peptidek kon-
centrációjának kóros megnövekedését azonban számos autoimmun és neu-
rodegeneratív betegséggel is összefüggésbe hozták. A deiminációt szenvedő 
fehérjeszakaszok által kiváltott gyulladásos autoimmun folyamatok okolhatók 
például a reumás ízületi gyulladás (rheumatoid arthritis) kialakulásáért.
A deimináció analitikai vizsgálatára immunológiai és tömegspektrometriás 
módszereket egyaránt használnak. Az utóbbi specifikus dúsítási stratégiák al-
kalmazásával vagy származékképzést követően képes a citrullint tartalmazó 
peptidek detektálásán túl a citrullin peptiden belüli pozíciójának megha-
tározására is.
ütközés indukált disszociáció (ciD) során a peptidil-citrullin oldalláncából 
izociánsav eliminálódik, melyet elsőként Hao és munkatársai írtak le, mint 
citrullinra szelektív fragmentációs folyamatot. Ezen reakció tömegspektro-
metriás körülményeinek részletes tanulmányozása során figyeltünk fel arra, 
hogy peptidekben a cit-Aaa amidkötés elhasadása alacsony ütközési energián 
kedvezményezettebb, mint más amidkötéseké. A citrullineffektust modell-
peptideken tanulmányozva azt is megfigyeltük, hogy a peptid c-terminálisán 
elhelyezkedő citrullin esetén az Aaa-cit amidkötés elhasadása volt előnyösebb 
más kötések felbomlásánál. 
Hasonló kedvezményezett kötéshasadást figyeltek meg Mcluckey és munka-
társai ornitint tartalmazó peptidek esetében. Feltételezzük tehát, hogy a citrul-
lintartalmú peptidek izociánsav-vesztési reakciója során keletkező ornitin ami-
nosav-maradék, majd ennek egy további, stabil laktámgyűrűt eredményező 
ciD-reakciója okozza a megnövekedett kötéshasadási valószínűséget. Az ál-
talunk megfigyelt fragmentációs folyamat kihasználható a citrullin peptiden 
belüli pozíciójának tandem tömegspektrometriás megerősítésére az Ms/Ms 
fragmensekre jellemző izociánsav-vesztésen túl.

referencia:
Hao g, Wang D, gu j, shen Q, gross ss, Wang Y: neutral loss of isocyanic acid in 
peptide ciD spectra: A novel diagnostic marker for mass spectrometric identifi-
cation of protein citrullination. j. Am. soc. Mass spectrom. 20: 723-727 (2009)

köszönetnyilvánítás: 
A kutatás az MTA-MEDinproT támogatásával valósult meg. Dr. schlosser gitta 
munkáját az MTA prémium poszt-doktori ösztöndíjprogramja támogatta.
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The TIMSToF Pro WITh PASeF: DIGGInG DeePer InTo The ProTeoMe 
WITh recorD-breAkInG SPeeD, SenSITIVITy AnD robUSTneSS

pál róbert1, Heiner koch2, scarlet Beck2, Markus lubeck2, Florian Meier3, 
oliver raether2, Andreas-David Brunner3, Mathias Mann3

1Flextra-Lab�Kft.
2Bruker�Daltonik�GmbH,�Bremen
3Max�Planck�Institute�of�Biochemistry,�Martinsried

proteomics researchers require mass spectrometers with increased speed and 
sensitivity to address the complex mixture of peptides eluting from nano-flow 
lc columns in data dependent shotgun proteomics workflows. The previously 
introduced “parallel Accumulation serial Fragmentation” method (pAsEF, 
Meier et al., jpr 2015, pMiD: 26538118) for trapped ion mobility spectrometry 
(TiMs) quadrupole time of flight (QToF) instruments, enabled five to ten times 
faster data dependent acquisition of fragment ion spectra. The potential 
demonstrated in 2015 has now been achieved, along with even more impressive 
gains in sensitivity due to the 100% duty cycle, and focusing of the ions in time 
and space, provided by the pAsEF method.
in this talk the principles of TiMs and the pAsEF method, and how they enable a 
simultaneous gain in speed and sensitivity, at the same time, will be explained.  
The speed of the pAsEF method is only compatible with a very fast scanning 
instrument such as a Q-ToF, and it will be shown how this combination results 
in full sensitivity resolution (Fsr) with resolving power of 50,000 FWHM (at 
m/z 1222) for both Ms and Ms/Ms data, with low ppm mass accuracy and true 
isotopic patterns (Tip) all at Ms/Ms acquisition rates in excess of 100 Hz.  The 
benefits of the pAsEF method for identifying more proteins in less time and 
with less sample in data-dependent shotgun proteomics experiments will be 
demonstrated.

lcMS-bASeD MUlTI-ATTrIbUTe MonITorInG (MAM) oF crITIcAl 
QUAlITy ATTrIbUTeS (cQAS)

gali Attila 

Waters�Kft.

High resolution analytical technologies are moving out of the realm of 
characterization and into the regulated environments of late development, 
manufacturing and Qc organizations. Analytical managers are now challenged 
to not only develop an effective characterization strategy, but participate in 
the lifecycle planning of those assays as they evolve into attribute monitoring, 
and validated release assays for a commercial product. Harmonization 
of platforms across these organizations has remained a challenge to this 
process, but the development of platforms for both high resolution and routine 
nominal mass detection that can be deployed across an entire organization 
have fueled great interest progressing lcMs analysis later in development 
and into Qc organizations. While peptide-centric monitoring of multiple 
product variants has recently generated great interest and concerns, there is 
already a progression of developing and validating intact mass profiling Qc 
release assays. in this presentation, we will discuss the benefits of applying 
the HrMs QTof platform under uniFi for comprehensive primary structural 
characterization in support discovery and development efforts, transitioning 
this platform into regulated late development with a mix of targeted monitoring 
and new variant identification workflows, and multiple strategies at the intact 
and peptide map level for effective deployment of critical assays into a Qc-lot 
release environment.
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A koMPleMenTrenDSZer MInT GyóGySZerFeJleSZTéSI célPonT

gál péter

MTA�TTK,�Enzimológiai�Intézet

A komplementrendszer a természetes immunitás egyik fontos effektor 
ágát alkotja. A vérben, és egyéb testnedvekben található, több mint 30 
fehérjekomponensből álló proteolitikus kaszkádrendszer normális működése 
elengedhetetlen a bakteriális fertőzések leküzdéséhez és a szervezet ho-
meosztázisának fenntartásához. A komplementrendszer azonban egy kétélű 
kardhoz hasonlítható, rendellenes – nem megfelelő helyen, nem megfelelő 
időben, és/vagy nem megfelelő mértékben való – aktiválódása a saját szöve-
tek károsodásához, súlyos kórképek kifejlődéséhez vezethet. Ma már egyre 
több bizonyíték lát napvilágot arra nézve, hogy a komplementrendszer rend-
ellenes aktiválódása számos betegség kialakulásához és súlyosbodásához 
járul hozzá. A komplementrendszer napjainkban vonzó gyógyszerfejlesz-
tési célpont tá vált. Az áttörés 2007-ben következett be, amikor az FDA törzs-
könyvezte az első komplement elleni szert – az eculizumab nevű monoklonális 
antitestet – a pa roxizmális nokturnális hemoglobinúria kezelésére. Azóta szá-
mos nagy gyógyszergyár és kisebb biotech cég indított a komplementrendszer 
gátlásán alapuló gyógyszerfejlesztési projektet. Előadásomban ismertetem 
a komplementrendszer felépítését és aktiválódási mechanizmusát, valamint 
szólok azokról a célpont molekulákról, amelyek gátlásával a komplementrend-
szer rendellenes aktiválódásával kapcsolatos betegségek kezelésére nyílik 
lehetőség.

A koMPleMenTrenDSZer lekTIn éS AlTernATíV úTVonAlánAk 
kAPcSolATA

Dobó józsef, gál péter 

MTA�TTK,�Enzimológiai�Intézet

A komplementrendszer a veleszületett immunitás fontos komponense. 
Elsősorban oldott fehérjék alkotják, bár számos sejtfelszíni receptort is ide so-
rolnak. Feladata, az immunrendszer egészéhez hasonlóan, a veszélyes idegen 
és a veszélyes saját struktúrák felismerése és eltávolítása. Három útvonalon 
aktiválódik: ezek a klasszikus, a lektin és az alternatív útvonal. Végül a három 
útvonal egy közös terminális útvonalban egyesül. A lektin út komponen sei 
változatos összetételű fehérjekomplexek. Ezek a komplexek jellemzően egy 
felismerő molekulából és a hozzá kapcsolt szerin proteázból állnak. Az elsőként 
felfedezett felismerő molekula, a mannóz kötő lektin (MBl) volt. A kapcsolódó 
szerinproteázokat (MBl-associated serine protease = MAsp) felfedezésük sor-
rendjében MAsp-1-nek, MAsp-2-nek és MAsp-3-nak nevezték el.
Az alternatív útvonal feladata egyrészt a másik két útvonal beindulása esetén 
a jel felerősítése, ezen felül viszont önállóan is képes aktiválódni megfelelő 
aktivátor felszíneken. komponensei: a c3, a komplement központi molekulája, 
a B-faktor (FB), a D-faktor (FD) és további szabályozó komponensek. A c3 mole-
kula hasadása során keletkezik a c3b fragmentum, ami egy addig rejtett tioész-
ter kötés reakciója révén képes kovalensen bizonyos felszínekhez kötődni.  
A FD a vérben nagyrészt aktívan keringő szerinproteáz, ami azonban Dns szin-
ten egy szignál peptidet és egy propeptidet is tartalmaz. Aktiválódásának 
mechanizmusa sokáig vita tárgya volt. A FD egyetlen szubsztrátja a FB, de csak 
c3b-hez kötött komplexált formában (c3bB). A c3bB hasítása révén keletkezik a 
c3bBb komplex, az alternatív út c3 konvertáz enzime, ami további c3b moleku-
lák előállítása révén a folyamat pozitív visszacsatolását eredményezi.
Előadásomban a kutatócsoportunk két friss felfedezéséről fogok részletesen 
beszámolni. kimutattuk, hogy a MAsp-3 aktivált formája a pro-FD aktivá-
lásáért felelős enzim a vérben. A FD előállítása révén a MAsp-3 tehát az al-
ternatív út működéséhez szükséges kulcsenzim, és ennek révén komplement 
egészének működését befolyásolja. A másik meglepő kapcsolatra nemrég 
derült fény. kimutattuk, hogy a MAsp-1 szelektív gátlása révén az alternatív 
út működése gátolható bakteriális lipopoliszacharid (lps) felszínen. Eredmé-
nyeink alátámaszt ják, hogy a komplement lektin és alternatív útja a MAsp-1 és 
MAsp-3 révén szorosan összekapcsolódik, így e két enzim fontos gyógyszer-
ipari célpont lehet, olyan betegségekben, amit a komplement működésének 
rendellenessége okoz.
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A koMPleMenTrenDSZer AkTIVálóDáSánAk öSSZehASonlíTó 
bIoASSAy VIZSGálATAI A bIoSZIMIlárIS ellenAnyAG FeJleSZTéS 
Során

iliás Attila1, Baráné gilicze Anna1, szekér krisztina2, zólyomi zsolt1, urbányi 
zoltán3, rábai Erzsébet1

Richter�Gedeon�Nyrt.
1Bioassay�fejlesztési�csoport
2Biotechnológiai�rutin�analitikai�osztály
3Biotechnológiai�kutatási�osztály

A komplementrendszer a veleszületett immunitás legfontosabb humorális ele-
me, amely az adaptív immunválasz szabályozásában is részt vesz, mintegy hidat 
képezve e két rendszer működése között. A komplementrendszer aktiválódása 
háromféle módon: a klasszikus, a lektin-indukált és az alternatív úton indulhat 
el. Az igg, antigénhez történő kötődése után, a klasszikus úton képes aktiválni 
az enzimkaszkádot, ezért a komplementrendszer aktiválódásának vizsgálata 
különösen fontos a terápiás monoklonális ellenanyag fejlesztés során.
Az Európai gyógyszerhatóság (EMA) aktuális ajánlása (guideline on similar 
biological medicinal products containing monoclonal antibodies – non-clini-
cal and clinical issues, EMA/cHMp/BMWp/403543/2010) tartalmazza azokat 
a még a klinikai fázis előtt elvégzendő in vitro bioassay vizsgálatokat, ame-
lyekkel egy bioszimiláris monoklonális ellenanyag hatásmechanizmusának 
hasonlóságát igazolni kell. A vizsgálati panel összeállításánál nemcsak a ha-
tásmechanizmust kell figyelembe venni, hanem lehetőség szerint modellezni 
kell az ellenanyag in vivo terápiás hatását. Így, az ajánlás szerint, azoknál a 
bioszimiláris fejlesztéseknél, ahol a terápiás ellenanyag a sejtpusztító ha-
tását többek között a komplementrendszer aktiválásával éri el, vizsgálni kell a 
komplementkaszkád klasszikus útjának kezdő lépését, a c1 molekulakomplex 
c1q részének az igg molekulához történő kötődését, a komplement aktiváció 
megtörténtét, illetve a teljes sejtpusztító folyamatot, a komplementfüggő cito-
toxicitást (cDc) is.
Ezen követelmények alapján szükséges különböző kötési és sejtes vizsgálati 
módszereket fejleszteni, amelyekkel funkcionális összehasonlító vizsgálatokat 
végezve tudjuk bizonyítani a bioszimiláris ellenanyag megfelelőségét az origi-
nális termékhez viszonyítva.

krónIkUS STreSSZnek kITeTT PATkányok VIZSGálATA In VIVo 
DIFFúZIóS TenZor kéPAlkoTáSSAl

Vranesics Anett1,2, nagy szilvia Anett3,4,6, Berente zoltán2,5, Varga zsófia3, 
csabai Dávid3, perlaki gábor6, orsi gergely6, Dóczi Tamás4,8, czéh 
Boldizsár3,7

1PTE-ÁOK�Interdiszciplináris�Orvostudományok�Doktori�Iskola,�2PTE-ÁOK�
Kísérletes�Képalkotó�Diagnosztikai�Kutatócsoport,�3MTA-PTE-SzKK�Stressz�
Neurobiológia�Kutatócsoport,�4Pécsi�Diagnosztikai�Központ,�5PTE-ÁOK�
Biokémiai�és�Orvosi�Kémiai�Intézet,�6MTA-PTE�Klinikai�Idegtudományi�
Képalkotó�Kutatócsoport,�7PTE-ÁOK�Laboratóriumi�Medicina�Intézet,�8PTE-ÁOK�
Idegsebészeti�Klinika

napjainkban a stressz hatására kialakuló megbetegedések elsődleges nép-
egészségügyi problémát jelentenek. A stressz, különösen a krónikus stressz 
fontos szerepet játszik számos szomatikus és központi idegrendszeri meg-
betegedés kialakulásában. A traumatikus vagy hosszan tartó stressz megvál-
toztatja az agy strukturális felépítését, sőt, annak működését is, de azt, hogy 
pontosan milyen neurobiológiai változások vezetnek a neuro-pszichiátriai 
betegségek kialakulásához, azt ma még nem tudjuk. célkitűzésünk az volt, 
hogy az agyi szerkezeti elváltozásokra érzékeny Mr felvételek elkészítéséhez 
diffúziós tenzor képalkotást (DTi) optimalizáljunk, adatfeldolgozó műveletsort 
dolgozzunk ki és a kapott adatokat statisztikai elemzésekkel összehasonlít-
suk krónikus stressznek kitett patkányokban. 32 fiatal hím sprague-Dawley 
patkányt (kontroll csoport: 16 állat, stressz csoport: 16 állat) napi 6 órában 21 
napon keresztül mozgáskorlátozásnak vetettünk alá, ezzel indukálva a króni-
kus stressz állapotot. négy időpontban készítettünk Mr-felvételeket egy 4.7T 
Bruker pharmascan pre-klinikai Mr szkennerrel (Bruker Biospin gmbH). A ki-
indulási (baseline) felvételeket a kézhez szoktatás után, de még a stresszelés 
megkezdése előtt vettük fel. Az akut stressz hatását 1 héttel a stressz meg-
kezdése utáni felvételekkel vizsgáltuk. A krónikus stressz hatását a harmadik 
stressz héten készült képalkotással vizsgáltuk. Végül volt egy negyedik mé-
rés is, amit négy héttel a stressz befejezése után mértünk. Ennek a negyedik 
mérésnek a célja az volt, hogy feltárjuk van-e regenerálódás a stressz hatása 
alól, vagy pedig az elváltozások tartósak maradnak-e. Ezek után elkészítettünk 
egy pipeline-t az adatok feldolgozására, melynek első lépéseként az elkészült 
nyers adatokat niFTi adatokká alakítottuk és átméreteztük FMriB software  
library (Fsl) program segítségével, majd elkészítettük a csak agyi struktúrákat 
tartalmazó maszkokat. Fontos lépésként korrigáltuk az Eddy-áram és az ala-
nyok mozgásából származó műtermékeket. szintén az Fsl szoftver segítsé-
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gével elkészítettük minden méréshez a frakcionált anizotrópia (FA), az átlagos 
diffúzivitás (MD), a sajátértékek (l1,2,3) és a sajátvektorok (V1,2,3) térképeit.  
A kapott adatok feldolgozása folyamatosan zajlik, a jelen munkában a frak-
cionális anizotrópia térképeket mutatjuk be, amely a DTi-ről alkotott mai állás-
pontunk szerint a legjobban adja vissza a rostszerkezet irányultságát.

A kutatás támogatói: 
A nemzeti Agykutatási program (kTiA_nAp_13-2-2014-0019 és 20017-1.2.1-nkp 
-2017-00002), valamint az EFop-3.6.2-16-2017-00008 „A neuroinflammáció 
vizsgálata a neurodegeneratív folyamatokban: A molekulától a betegágyig” 
voltak.

A Vér láThATóVá TéTele élő kíSérleTI állATokbAn különböZő 
Mr-kéPAlkoTó MóDSZerekkel

Berente zoltán1,2,3, Tóth Arnold4, Vranesics Anett1,3,5, kriszta gábor1,3,6

Pécsi�Tudományegyetem,�1Általános�Orvostudományi�Kar,�Kísérletes�
Képalkotó�Diagnosztikai�Kutatócsoport,�2ÁOK�Biokémiai�és�Orvos�
Kémiai�Intézet,�3Szentágothai�János�Kutatóközpont,�4Klinikai�Központ,�
Radiológiai�Klinika,�5Interdiszciplináris�Orvostudományok�Doktori�Iskola,�
6Gyógyszertudományok�Doktori�Iskola

Az Mr-képalkotás egy rendkívül sokoldalú, de a lehetőségeihez képest mind 
a mai napig csak igen korlátozott körben használatos diagnosztikai módszer. 
Ennek a korlátozott használatnak egyik oka az, hogy az Mr-képeken látható 
képpont-intenzitásokról nem tudjuk elég biztosan és elég pontosan, hogy mi-
lyen tényezők befolyása alatt állnak. Ez a bizonytalanság pedig javarészt abból 
fakad, hogy a humán beteganyagról viszonylag kevés Mr-független párhuza-
mos adatot tudunk/szabad kinyerni. A kísérleti állatokon folyó Mr-vizsgálatok 
elsődleges célja tehát az, hogy ellenőrzött, illetve általunk megválasztott és 
általunk változtatott körülmények között meggyőződhessünk egy-egy tényező 
Mr-képre gyakorolt hatásáról, és ezeket a tapasztalatokat be tudjuk építeni 
a humán diagnosztikába. ugyancsak állatkísérletes modellek segíthetnek ab-
ban, hogy egy-egy humán diagnosztikában tapasztalt látszólagos paradoxon, 
vagy érthetetlen jelenség nyomába eredjünk.
Az előadásban azoknak a vizsgálatainknak a tanulságairól szeretnék beszá-
molni, amelyeket különböző koponyasérüléseknek kitett kísérleti állatok 
agyáról készült többféle Mr-felvétel („hagyományos” T2-súlyozott képalkotás, 
diffúziós tenzor képalkotás, szuszceptibilitással súlyozott képalkotás stb.) 
elemzése alapján vontunk le, különös tekintettel a vér viselkedésére (véráram-
lás, perfúzió, mikrovérzések) és ezeknek a jelenségeknek az Mr-láthatóságára.
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MeMbrán-PePTID kölcSönhATáSok AZ nMr-SAXS MóDSZerek 
Tükrében

Dudás Erika1, Wacha András2, sebák Fanni1, Bóta Attila2, Bodor Andrea1

1�ELTE�TTK,�Kémiai�Intézet,�Szerkezeti�Kémia�és�Biológia�Laboratórium
2�MTA�TTK,�Anyag�és�Környezetkémiai�Intézet,�Biológiai�Nanokémia�
Kutatócsoport

A peptid- és fehérjealapú hatóanyagok becsomagolására alkalmas leghatéko-
nyabb természetes nanorendszer a lipid kettősréteg. Ezen igen bonyolult rend-
szer tanulmányozásához mimetikumok használata a célszerű, melyek külön-
félék lehetnek. oldatfázisú kísérletekben leginkább elterjedtek a bicellák, 
melyek kiváló modellrendszernek bizonyulnak, a fehérjék lipidkörnyezete és a 
létrejött kölcsönhatásai jól tanulmányozhatóak. Egy fehérje különféle módon 
tudja megváltoztatni a bicella alakját, illetve a membrán görbületét, ami az 
adott hatóanyag felszívódását is befolyásolhatja. Ebből következik, hogy a fe-
hérjék alakjának, tömörségének, illetve a membránok (bicellák) görbületének 
fiziko-kémiai jellemzése nagy jelentőségű, hiszen igen gyakran a laboratóriumi 
in vitro modellrendszerek szolgálnak a komplexebb, nagyobb horderejű vizs-
gálatok alapjául. 
Egyik leghatékonyabb kísérleti megközelítés fehérjék alakjának és tömörségé-
nek jellemzésére az nMr spektroszkópia és a sAXs technika ötvözete, mivel 
mindkettő biológiailag releváns környezetben szolgáltat információt. A mód-
szerek ilyenformán történő társítása szinte egyedülálló, mivel – elsősorban a 
nagy térerejű nMr és sAXs berendezések szomszéd épületekben való elhe-
lyezése – lehetővé teszi ugyanazon minta ugyanazon kísérleti körülmények 
mellett történő meghatározását. nMr spektroszkópiai úton egyaránt megha-
tározhatóak globális (hidratációs sugár, rH) és lokális paraméterek, ez utóbbi 
mind a fehérje, mind a bicella oldaláról. Az atomi szintű jellemzés során kimu-
tathatóak a kölcsönhatás eredményeképpen létrejött szerkezeti és dinamikai 
változások. A sAXs szórásgörbékből számolható a girációs sugár (rg) értéke, 
és a teljes görbe lencsemodellel megoldott illesztése a rendszer alakjára enged 
következtetni. 
Módszerünket néhány kiválasztott globuláris és rendezetlen modellfehérjén, 
illetve semleges és negatív töltésű bicella ismert topológiájú (transzmembrán, 
illetve felülethez kötődő) fehérjével alkotott rendszerén teszteltük.

VAlóS IDeJű AnyAGcSere VIZSGálATok élő SeJTeken, JelöléS 
nélkül

csiffáry gábor

Kromat�Kft.

Az Agilent seahorse rendszer sejtvonalak, sejttenyészetek anyagcseréjének 
valós idejű monitorozására alkalmas. A seahorse Bioscience által szabadalmaz-
tatott fluorimetriás szenzor, a sejtek oxigénfogyasztását (oxygen consumption 
rate - ocr) és az extracelluláris tér pH változását (extracellular acidification 
rate - EcAr) detektálja. Az ocr és EcAr az utóbbi évek során a sejtanyagcsere 
vizsgálatok standardizált mértékegységeivé váltak, a seahorse készülékek-
kel végzett kísérletek eredményei alapján született tudományos publikációk 
száma több ezer.
A sejtek egy speciális plate-en vizsgálhatóak, a készülék típusától függően 8, 
24, vagy 96 well-es formátumban (seahorse XFp, XFe24, vagy XFe96 készülék). 
A plate-ek kialakítása lehetővé teszi a mérések során különböző hatóanya-
gok vizsgálatát, gyári applikációk és egyedi tervezésű kísérletek keretében. 
A készülék vezérlő szoftvere alkalmas a mérések megtervezésére, monitoro-
zására, kiértékelésére és riportok készítésére.
A műszer lED megvilágítással gerjesztett, polimerbe ágyazott fluoroforok 
fény emittációját méri. A két fluorofor közül az egyik oxigén érzékeny, a másik 
proton érzékeny. A fluoroforok a sejteket tartalmazó plate-hez csatlakozó ka-
zettán (cartridge) helyezkednek el. 
A rendszer lehetőséget kínál például hatóanyagok vagy toxikus anyagok sejt-
anyagcserére gyakorolt hatásának gyors és egyszerű vizsgálatára. Alkalmas 
továbbá a mitokondriális funkciók közvetlen mérésére. Az XF technológia ha-
tékony eszköz a rákkutatás, az immunológia (pl. T-sejt aktiválás monitorozá-
sa), az elhízás, a diabétesz, a neurodegeneratív folyamatok, az őssejtkutatás 
vagy akár a kardiovaszkuláris megbetegedések vizsgálata során.
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TerMéSZeTeS ereDeTű SZUlFATálT olIGoSZAchArID keVerékek 
nMr VIZSGálATA

Batta gyula1, Viski zsolt2

1Debreceni�Egyetem,�Kémiai�Intézet,�Szerves�Kémiai�Tanszék
2CF�Pharma�Ltd.

A kereskedelemben elérhető néhány hatóanyag, amely a heparinhoz hason-
lóan antikoaguláns hatású. A szulfatált xilánokat tartalmazó természetes anya-
gokból (pl. bükkfa) származó gyógyszert a „interstitialis cystitis” kezelésére 
ajánlják, ami a hólyag szindrómával kapcsolatos inkontinencia megszünteté-
sére ajánlott, de szóba került daganatos és prion betegségek gyógykezelésére 
is. pontos hatásmechanizmusa ismeretlen, ám kereskedelmi forgalomban van 
többek közt Elmiron® néven. Az oligoszacharid keverék döntően β(1-4) inter-
glikozidos kötéseket tartalmazó szulfatált xilán, amely elágazási helyein 4-oMe 
glükuronsavat tartalmaz változó mennyiségben. szélesebb körű elterjedését 
az is akadályozza, hogy a természetes forrás miatt az összetétele nem lehet 
állandó és a poliszacharid összetevők miatt nehéz a szerkezet és az összetétel 
pontos definiálása. A szerkezet és a kvantitatív jellemzés módszerére vonat-
kozóan a közelmúlban jelent meg néhány közlemény, illetve szabadalom. A je-
len munkában a közölt nMr technikák alkalmazhatóságát és esetleges tovább-
fejlesztésüket taglaljuk a minél pontosabb kvantitatív analízis érdekében.

referenciák:
[1] us 2016/0002365 A1 patent, jan. 7. 2016
[2] Daus, s. et.al. Macromol. Mater. Eng. 296, 551–561, 2011

When ProTeIn QUAlITy MATTerS: InTroDUcInG Tycho nT.6 AnD 
ProMeTheUS nT.48

piotr Wardega

NanoTemper�Technologies�GmbH
 
high resolution Analysis of Protein Stability with Prometheus nT.48

nanoDsF is an advanced Differential scanning Fluorimetry technology. it 
detects smallest changes in the fluorescence of tryptophan 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. 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. Furthermore, since no secondary reporter fluorophores are required 
as in conventional DsF, protein solutions can be analyzed independent of 
buffer compositions, and over a concentration range of 250 mg/ml down to  
5 µg/ml. our technology allows for parallel measurement of protein aggregation 
propensity of tested samples, providing additional information on colloidal 
state of examined proteins. Therefore, nanoDsF is the method of choice for easy, 
rapid and accurate analysis of protein folding and stability, with applications 
in membrane protein research, protein engineering, formulation development 
and quality control. prometheus allows for analysis of thermal, chemical and 
time-resolved protein stability and aggregation analysis.
Here we present biophysical background behind the prometheus nT.48 
instrument and examples of different applications in both academic and 
industrial context.

Innovative and Quick Analysis of Protein Quality by Tycho nT.6

Tycho nT.6 is all about quick and precise protein quality checks. Test and 
compare the relative quality and stability of a protein sample during any step 
of a purification or characterization workflow. results are generated in three 
minutes using Tycho nT.6 and that means better and faster decisions can be 
made on the next experimental steps. The influences of buffer formulation 
and/or storage conditions on relative stability and similarity of either freshly 
prepared or batch-to-batch preparations are swiftly determined. Tycho nT.6 
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automatically generates thermal unfolding profiles, identifies inflection 
temperatures (Ti), analyzes interactions effects on relative stability and 
monitors fluorescence sample brightness providing keen insight on sample 
quality and possible functionality.

GAZDASeJT ereDeTű FehérJék MennyISéGI MeGhATároZáSA: 
leheTőSéGek éS hATóSáGI elVáráSok

szabados Hajnalka

Richter�Gedeon�Nyrt.,�Technológiai�eredetű�szennyezések�analitikai�csoport

Biotechnológiai úton előállított hatóanyagok gyártástechnológiája során gon-
doskodni kell a technológiai eredetű szennyezők – különös tekintettel a gaz-
dasejt eredetű fehérjékre (Hcp) és Dns-re – hatékony eltávolításáról. A Hcp-k 
mennyiségét a főbb feldolgozási lépéseknél monitorozni kell, a hatóanyagban 
WHo ajánlás alapján az összes Hcp mennyiség 100 ng/ml alatt kell legyen. 
ugyanakkor általános hatósági irányelvek alapján az egy adott hatóanyagban 
megengedhető Hcp mennyiséget egyedileg, klinikai relevancia alapján kell 
meghatározni.
gazdasejt eredetű fehérjék mennyiségi meghatározása tradicionálisan enzim-
kötött immunesszé (ElisA) alkalmazásával történik. A technológia fejlesztés 
korai szakaszában kereskedelmi forgalomban kapható, ún. generikus Hcp Eli-
sA kitek alkalmazhatók. A megfelelő generikus kit kiválasztásához érdemes 
összehasonlítani több gyártó termékét a mért Hcp mennyisége és/vagy az anti-
testek általi lefedettség tekintetében. A fejlesztés későbbi szakaszára – fázis 
iii klinikai vizsgálatokhoz alkalmazott hatóanyag – upstream eljárás-specifikus 
Hcp ElisA bevezetése szükséges. Az upstream eljárás-specifikus Hcp ElisA 
előnye a generikus Hcp ElisA-val szemben az, hogy Hcp antigén készlete jobb 
egyezést mutathat a hatóanyag mellett jelenlévő Hcp antigénekkel (mivel a 
termelő sejtvonal azonos), az antitestek az immunizálás során ezen antigén 
készlet ellen termelődnek, így az upstream eljárás-specifikus Hcp ElisA érzé-
kenyebb és specifikusabb lehet a generikus ElisA-val szemben. 
Egy upstream eljárás-specifikus Hcp ElisA kit fejlesztése során viszonylag 
szabadon dönthetünk a Hcp antigén típusáról (felülúszó, vagy lizátum); az im-
munizálni kívánt állatok fajáról, számáról; az immunizálás időtartamáról; a szé-
rum poolozási stratégiáról; a szérum antitestek tisztításának módjáról stb. Ez 
a szabadság ugyanakkor magában foglalja azt, hogy míg bizonyos kérdésekről 
kockázatbecslés alapján dönthetünk, addig sok esetben érdemes a fejlesztés 
során több lehetőséget is kipróbálni és az eredmények alapján dönteni további 
alkalmazásukról. 
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bIoPhArMA MeGolDáSok A ShIMADZUTól

juhász Tamás

Simkon�Kft.

A biológiai úton előállított gyógyszerek karakterizálására számos megoldást 
kínál a shimadzu. A gyártási folyamatok optimálására ad lehetőséget az az 
lc-Ms/Ms módszer csomag, amely összesen 95 táptalaj komponenst, illetve 
metabolitot tartalmaz, így ezeknek a komponenseknek a vizsgálata a kész 
módszerekkel egyszerűvé és gyorssá válik. A táptalaj összetételét automatiku-
san is lehetséges optimálni a c2MAp készülékkel, amelyben mintegy rázatott 
lombikos kísérletként lezajlik a sejtek tenyészete, melynek során a tápoldat 
automatikus mintázásra és elemzésre kerül. Az lc-Ms/Ms mérési eredmények 
alapján a szoftver az optimális tápoldat összetételt meg tudja határozni. 
A gyártás során létrejött molekulákat, monoklonális antitesteket a shimadzu 
uHplc készülékek számos konfigurációjával lehetséges elemezni. A rendkívül 
érzékeny fluoreszcens detektor segítségével a glikánok elemzése rutinszerűvé 
válik. A glikánok részletesebb elemzésére rendelkezésre áll az Erexim technika, 
amelynek során lc-Ms/Ms mérések adatait meglévő adatbázisban található 
adatokhoz tudjuk hasonlítani, amellyel részletesebb szerkezeti információkat 
tudunk nyerni. 
A peptidek aminosav sorrendjét protein szekvenátorral tudjuk meghatározni, 
amely egy automatikus és egyszerű technika, így a meglévő többi technika mel-
lett megfelelő lehet kiegészítő szerkezetigazolásra.
Az nsMol technika segítségével a mAb-ok Fab régiójának szelektív proteolízi-
sével könnyen meghatározható a vérplazma mAb tartalma, akár 1 µg/ml-es ki-
mutatási határig.
összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a shimadzu a biopharma számára a 
gyártási körülmények optimalizálásától kezdve, a létrejött célmolekulák vizs-
gálatán keresztül, az adott molekulák farmakokinetikai vizsgálatáig számos 
megoldást kínál.

bIo-lAyer InTerFeroMeTrIA: réGI kIhíVáSok, úJ leheTőSéGek

németh Andrea, Baráné gilicze Anna

Richter�Gedeon�Nyrt.,�Bioassay�fejlesztési�csoport

A bioszimiláris monoklonális antitestek többek között az antitest-antigén 
közötti kötődés jellemzésén, valamint az antitest Fc régióját célzó interakciói-
nak vizsgálatán keresztül hasonlíthatók össze az originális antitestekkel. 
célunk, hogy olyan robusztus és reprodukálható módszereket fejlesszünk, me-
lyek lehetővé teszik a bioszimiláris antitestek számos interakciójának össze-
hasonlító vizsgálatát. Ez sok esetben nagy kihívást állít az analitikusok elé, 
melyhez jelentős segítséget nyújt az új vizsgálati módszerek megjelenése, 
fejlődése és a technikai lehetőségek bővülése. A gyógyszeriparban mindmáig 
„gold standard” módszerként alkalmazott felületi plazmon rezonancia (spr) 
mellett a bio-layer interferometria (Bli) számos új lehetőséget nyitott meg a 
fehérje-fehérje interakciók jellemzésére. Az spr és a Bli módszerek is olyan 
jelölésmentes optikai rendszerek, melyek lehetővé teszik a fehérjék közötti 
kölcsönhatások időben való nyomon követését, kinetikai analízisét, továbbá a 
kötődések erősségének megállapítását. 
Az előadásban példákon keresztül ismertetjük az octet rED96, valamint az 
octet rED96e Bli alapú készülékek alkalmazásának előnyeit és hátrányait, a 
bioszimiláris összehasonlító vizsgálatok szempontjainak figyelembevételé-
vel. A példák között bemutatjuk az antitestek kihívást jelentő nagy affinitású 
kölcsönhatásainak vizsgálatán túl, számos gyengébb kölcsönhatás vizsgálati 
körülményeit és eredményeit is. A nagy erősségű kötési assay-k fejlesztése 
során megoldást kellett találnunk a kölcsönhatásra jellemző alacsony disszo-
ciációs sebességi állandó, és az alacsony kD együttható meghatározására. 
olyan mérési összeállítást kellett találnunk, mely lehetővé teszi az alacsony 
kD együttható számszerűsítését, figyelembe véve, hogy az octet készülék-
kel a kD ~ 10-12 M nagyságrendbe tartozó értékeket már nem lehet pontosan 
meghatározni. A gyenge affinitású, gyors kötések esetében pedig olyan mérési 
protokollt kellett beállítanunk, mely biztosítja a gyors asszociáció-disszociáció 
kinetikájának pontos matematikai modellezését. 
Mindezek ismertetésén túl az octet készülék használatának további új alkal-
mazási lehetőségeire is felhívjuk a figyelmet.
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PoSZTerek öSSZeFoGlAlóI

PePTIDek FlUoroS kéMIAI MóDoSíTáSA TöMeGSPekTroMeTrIáS 
AlkAlMAZáSokhoZ

Molnár Adrienn1,2, Berta Máté3, steckel Arnold2,4, uray katalin2, rábai józsef5, 
schlosser gitta1,2

1Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�Kémiai�Intézet,�Analitikai�Kémiai�Tanszék
2�MTA-ELTE�Peptidkémiai�Kutatócsoport,�Magyar�Tudományos�Akadémia,�
Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�Szerves�Kémiai�Tanszék

3Organokatalízis�Kutatócsoport,�MTA�Természettudományi�Kutatóközpont
4Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�Kémia�Doktori�Iskola
5�Szerves�Fluorvegyületek�Laboratóriuma,�Eötvös�Loránd�Tudományegyetem,�
Kémiai�Intézet,�Szerves�Kémiai�Tanszék

A tömegspektrometrián alapuló proteomikai technikák esetén nehézséget okoz 
a kis tagszámú, poláris peptidek azonosítása. Az általánosan használt kísérleti 
elrendezésben az erősen poláris peptidek még az előtisztítási lépésben kimo-
sódnak a kromatográfiás rendszerből, így tömegspektrometriás detektálásuk 
nem történik meg. Ez a jelenség megnehezíti például a hisztonfehérjék azono-
sítását és szerkezetvizsgálatát, mivel ezen fehérjék arginin és lizin aminosa-
vakban gazdag szekvenciával rendelkeznek, így tripszines emésztésük során 
nagy számban keletkeznek kis tagszámú, erősen poláris peptidek. A poláris 
peptidek lc-Ms detektálásának javítására, retenciós idejük növelésére kémiai 
módosításokat alkalmaznak. A módosítások fő célpontjai az n-terminális ami-
no-, illetve az oldalláncok hidroxil-, amino- és szulfhidrilcsoportjai. 
Munkánk során peptidek fluoros kémiai módosításával és a fluoros módosí-
tások tömegspektrometriás alkalmazásaival foglalkoztunk. célul tűztük ki egy 
olyan újszerű, fluoros kémiai módosítás kidolgozását, amellyel a poláris pep-
tidek retenciós idejét növelve javíthatjuk az lc-Ms elválasztás és detektálás 
hatékonyságát. 
szilárd fázisú peptidszintézissel nyolc modellpeptidet állítottunk elő. A pep-
tidek a H-Ala-z1-Ala-Ala-oH és a H-gly-z2-gly-gly-oH szekvenciára épültek, 
ahol z1 = Ala, Arg, cit, ser, z2 = gly, Arg, cit, ser. Az oligopeptidek fluoros 
kémiai jelöléséhez három perfluorozott reagenst: trifluorecetsav-, pentafluor-
propionsav- és heptafluorbutánsav-anhidridet, illetve referenciaként az 
irodalomban hasonló célokra használt propionsav-anhidridet alkalmaztuk. 
Egyszerű, szobahőmérsékleten megvalósítható reakciókörülményeket dolgoz-
tunk ki, ahol teljes konverzió mellett alacsony a melléktermékek mennyisége. 
A keletkező termékeket lc-Ms(/Ms) technikával jellemeztük. 
Eredményeink azt mutatták, hogy az alkalmazott perfluorozott karbonsavan-
hidridekkel a módosítási reakció gyorsan lezajlik. A fluorosan módosított, 
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A cél SZenTeSíTI AZ eSZköZT:
MInTAkeZeléSI TechnIkák éS ADATérTékeléSI MóDSZerek 
FeJleSZTéSe AZ ATr FT-Ir SPekTroSZkóPIA TerüleTén

szabó éva, gergely szilveszter, salgó András

BME�VBK,�Alkalmazott�Biotechnológia�és�Élelmiszertudományi�Tanszék,�NIR�
Spektroszkópia�Csoport

A Fourier-infravörös (FT-ir) spektroszkóp a legtöbb analitikai laboratóriumban 
elérhető és sokrétűen felhasználható analitikai eszköz, ennek ellenére fel-
használása legtöbbször az anyagazonosság ellenőrzésének területére korlá-
tozódik. 
A biologikumok előállításának folyamatában a klasszikus transzmissziós FT-
ir méréstechnika nehezen alkalmazható. A többnyire jelentős víztartalommal 
rendelkező biológiai minták (pl. tápoldatok, fermentlevek, tisztított fehérje 
oldatok) eredeti formájukban nem vizsgálhatóak, mivel a vízoldékony sókból 
összeállított pasztillák, küvetták vagy folyadékcellák ezt nem teszik lehetővé.  
A problémára megoldást jelenthet a csillapított teljes reflexiós (ATr) mé-
réstechnika, mellyel vizes oldatok is mérhetőek. 
Az FT-ir technika biotechnológiai alkalmazása jelenleg még azért sem 
széleskörűen elterjedt, mivel a komplex összetétellel rendelkező mintákból 
származó spektrumok kiértékelése jelentős szakértelmet és megfelelő szoft-
veres hátteret igényel. A víztartalom hatása a spektrumokra jelentős: a híg 
oldatokban lévő komponensek jelét gyakran elfedik az o–H kötésekből eredő 
intenzív csúcsok, így mind a kvalitatív, mind a kvantitatív módszerek fejlesz-
tése során szükséges a megfelelően összeállított mintaseregre alapuló mód-
szer- és modellfejlesztés. A fejlesztés hátterében pedig mind a megbízó, mind a 
fejlesztő szerepe jelentős, hiszen a vizsgálandó anyag előzetes ismerete, a he-
lyesen megfogalmazott szakmai cél és a spektroszkópiai szakértő rendelkezé-
sére bocsájtott minták jellege nagyban befolyásolják a folyamat sikerességét.
Az FT-ir technika magasabb szintű alkalmazását célul kitűző, idő- és tudás-
intenzív módszerfejlesztési folyamat végén mindez az energiabefektetés meg-
térül: az adatelemző modellek könnyen kezelhető, grafikus programfelületbe 
építhetőek, így alkalmazásuk során nincs szükség szakértő részvételére. En-
nek köszönhetően az ATr FT-ir – mint in-line/on-line mérésekre alkalmas anali-
tikai eszköz –, könnyen implementálható a gyógyszeripari minőségellenőrzési 
rendszerbe.

kisméretű poláris peptidek visszatartása jelentősen javult fordított fázisú 
oszlopon. A retenciós idő változása megfelel a molekulába bevitt fluorofil 
csoport(ok) számával és méretével. Eredményeink azt mutatják, hogy a fluoros 
kémiai módosítás jó megoldás lehet a kis tagszámú és erősen poláris peptidek 
célzott tömegspektrometriás detektálásában. 

referencia: 
garcia, B. A. et al., chemical derivatization of histones for facilitated analysis 
by mass spectrometry. nature protocols, 2, 933-938 (2007) 

köszönetnyilvánítás: 
A kutatás az MTA-MEDinproT támogatásával valósult meg. Dr. schlosser gitta 
munkáját az MTA prémium poszt-doktori ösztöndíjprogramja támogatta.
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X500B QTOF System for Biotherapeutic Analysis 

When you’re guiding a biotherapeutic through development, 

you need answers, fast. You can’t be held up by limited 

instrument time or the availability of a mass spec expert to run 

standard biologics characterization tasks.  

The new, compact X500B QTOF system from SCIEX will  

simplify your standard characterization workflows with intuitive 

SCIEX OS and BioPharmaView™ Software, so even novice mass 

spec users can run intact mass and peptide mapping analyses 

quickly and easily. You’ll get answers to your characterization 

and comparability questions fast, and you’ll free up your 

advanced instrumentation and mass spec experts for more 

complex workflows.

Find out how the X500B can show you the easy path to the 

answers you need at sciex.com/X500B.

It’s Time 
   For the Simpler,         
Faster Path to Answers
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Agilent 6495 QQQ LC/MS  RENDSZER

„iFunnel Technology” az Attogram (zeptomol) 
érzékenységért.

Agilent Jet Stream termikus gradiens fóku-
szálású ionforrással.

Nagy hatékonyságú hexabore mintavételi 
kapilláris.

Kétlépcsős iontölcsér a fokozott iontransz-
fer érdekében.

Automatizált multi-komponens tuning mód.

Kromat Kft. | 1112 Budapest, Péterhegyi út 98. | Telefon: +36 1 248 2110 | Fax: +36 1 319 8547 | E-mail: info@kromat.hu
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Agilent Seahorse sejtanalízis

 

Sejtanyagcsere nyomon követése  
párhuzamosan 8, 24 vagy 96 mintában.

Jelölésmentes, valós idejű mérés élő 
sejtekben.

Oxigénfogyasztás (OCR) és pH változás
(ECAR) egyidejű optikai detektálása.

Mintánként akár négy hatóanyag 
metabolikus vizsgálata.



When protein quality matters
Quickly detect the quality of any protein using a 
tiny volume of sample with Tycho™ NT.6

Make the right choice faster
For the first time ever, find out 

the quality of any protein sample 

in minutes and make your assay 

development and purification 

workflows more efficient. Decide 

which batches, buffers, or conditions 

are best by comparing the relative 

stability of each sample along every 

step of an experiment. Identify 

unfolding events, important 

indicators of protein stability, by 

monitoring temperature inflections 

(Ti ) — that way, you can be confident 

you’re choosing the right sample 

moving forward.

Conveniently verify protein quality
Ever wonder if your protein is the same as it was a day or a year ago? Is it 

even present? Confirm sample quality after any step in a protein purification 

workflow so you know you still have the right protein.

Get answers in minutes 
Generating informative data fast makes deciding what to do next that much 

easier. Monitor relative protein stability in 3 minutes and move forward with 

the right sample quickly.

Easily analyze any protein sample type
Stop dialyzing or doing sample dilutions. Determine the quality of any protein 

in any type of buffer and over a wide range of concentrations.

Conserve precious sample 
Purifying protein for the umpteenth time because you’ve run out sample 

is painful. Not only can checking your protein’s quality help you run less 

experimental parameters later, but it only requires a tiny amount of sample 

for analysis.

Small benchtop footprint
Save scarce bench space for handwork while getting valuable info from a 

powerful system with a tiny footprint.

Tycho is a trademark of NanoTemper Technologies GmbH, Munich, Germany. NanoTemper is a registered trademark of NanoTemper Technologies GmbH, Munich, Germany.
©2017 NanoTemper Technologies, Inc. South San Francisco, CA, USA. All Rights Reserved. DS-TY-NT6-01

nanotempertech.com

Get precise results fast with Tycho NT.6 
Determine the quality of protein samples in minutes. Be confident you are 

working with the highest quality samples by quickly monitoring storage  

and formulation conditions. Tycho NT.6 delivers precise comparisons using 

small volumes of material, so you can focus on generating the best results.

Samples per run Up to 6

Experimental time per run 3 minutes

Sample volume measured 10 µL

Detected molecule concentration range (standard IgG) 0.010 to > 200 mg/mL

Dynamic molecule concentration range within one run 500-fold difference in concentration (standard IgG)

Result output Inflection temperature (Ti) 

Initial ratio (350 nm/330 nm at 35 °C) 

Δ ratio (between 95 °C and 35 °C) 

Sample brightness

Repeatability of Ti* (@ 70 °C) Standard deviation < 0.15 °C 

Relative standard deviation < 0.2 %

ΔTi* sufficient for significance ± 0.3 °C

Heating range 35 °C to 95 °C

Thermal ramp 30 °C/min

Precision of thermal ramp slope ± 0.05 °C/min

Fluorescence detection 330 +/- 5 nm and 350 +/- 5 nm

Source of fluorescence Instrinsic tryptophan and/or tyrosine

Dimensions 31 cm W x 37 cm H x 18 cm D

Weight 6.6 kg

Quantity Sample volume
Concentration range 
(standard IgG)

Tycho NT.6 Capillaries 200 count 10 µL 0.010 to > 200 mg/mL

Tycho NT.6 system specifications

Tycho NT.6 consumables

*Depends on the unfolding profile and sample brightness. The values apply for samples showing a single unfolding transition with a Δ ratio value > 0.1 at 
concentrations at least 10-fold above the lower detection limit. The values apply for measurements performed at a constant ambient temperature of 23 °C.



MINDENT MEGVÁLTOZTAT
A Shimadzu új LCMS-8060 készüléke úttörő fej-
lesztés az analízis minősége és sebessége terüle-
tén. A hármas kvadrupól LCMS készülék magá-
ban foglalja az összes UF technológiát, ezáltal
alkalmas nagy érzékenységű és robusztus mód-
szereket igénylő applikációkhoz. 

Kiváló érzékenység
A piacon az egyik legjobb érzékenységgel rendel-
kezik, amely az új UF Qarray technológián alapul,
új határokat nyitva az MRM és full-scan érzékeny-
ségben. 

Páratlan sebesség
A 30.000 u/s szkennelési sebességnek és az 5 ms
alatti polaritás váltásnak köszönhetően, alkalmas
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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„Az Ön GLP partnere”

1144 Budapest, Kőszeg utca 27.
Telefon: +36 1 221 5536 • Fax: +36 1 221 5543

E-mail: unicam@unicam.hu • Web: www.unicam.hu

Thermo Scientific:
 AA, ICP-OES és ICP-MS spektrométerek

 ED-XRF készülékek

 Kompakt NMR spektrométerek

 UV/látható spektrométerek

 Automata fotometriás analizátorok

 C, H, N, S, O elemanalizátor

 FTIR, Raman és NIR spektrométerek, mikroszkópok

 Hordozható Raman, NIR és XRF spektrométerek

 GC, kvadrupol GC/MS és GC/MS/MS

 Automatizált SPE és ASE mintaelőkészítők

 HPLC, UHPLC, nano-LC

 Kvadrupol és ioncsapdás LC/MS

 Orbitrap hibrid HR/AM LC/MS

 Ionkromatográfok

 Kromatográfiás oszlopok, kiegészítők és fogyóanyagok 

Olympus:
 Mikroszkópok

Hitachi:
 Elektronmikroszkópok

SOTAX:
 Tablettavizsgáló berendezések

PS Analytical:
 Atomfluoreszcenciás Hg, As, Se, stb. analizátorok

Trace Elemental Instruments:
 TN, TS, TX, AOX meghatározók

HunterLab:
 Színmérő készülékek

Peak Scientific:
 Gázgenerátorok

iX Cameras:
 Nagysebességű kamerák
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Waters didn’t become the world leader in analytical technologies 
by working alone. As a result of our deep collaboration with 
pharmaceutical companies across the globe, Waters systems 
and technologies continue to play a vital role in redefining 
what’s possible – as in the development of the world’s most 
successful anti-cholesterol drug. To learn more about our science 
in the service of humanity, visit waters.com/pharma
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The most successful cholesterol-fi ghting prescription 
drug in pharmaceutical history was developed with 
the help of Waters technologies.

Waters didn’t become the world leader in analytical technologies 
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