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Az összefoglalók tartalmáért kizárólag a szerzők felelősek.

Kedves „Biologikum-analitikus” barátaink!
Köszöntelek Benneteket/Önöket negyedik Biologikum-analitikai munkabizottsági ülésünkön Balatonszemesen. Az elmúlt
évek során sikerült kialakítanunk a biologikum analitikával
foglalkozó szakemberek hazai közösségét, így ezen a konfe
rencián immár régi ismerősökként, barátokként köszönthetjük
egymást. Jó minden évben újra találkozni, és jó évről évre
új kollégákat megismerni ezen a rendezvényen. Ehhez
igyekeztünk idén is magas szakmai színvonalú, a biologikum
analitika mai állását bemutató programot szervezni, hogy
teret biztosítsunk a biologikumok analitikájával foglalkozó
akadémiai és ipari kutatók rendszeres eszmecseréjének,
hogy az előadások során mindig a legfrissebb információkhoz
juthassunk.
A szakmai programon túl a testi-lelki feltöltődésre is igyekszünk figyelmet szentelni, megfelelő hátteret biztosítani a
baráti és szakmai eszmecseréknek, amihez a finom ételekkel
és az esti borkóstolóval is hozzá kívánunk járulni.
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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TUDOMÁNYOS PROGRAM
2019. április 11., csütörtök
10.00–

Regisztráció

15.45–17.15

11.30–13.00

Svédasztalos ebéd

13.00–15.00

I. SZEKCIÓ, ÜLÉSELNÖK: URBÁNYI ZOLTÁN

15.45–16.15 	Terápiás fehérjék szerkezeti karakterizálása:
tömegspektrometria a bioszimilárisok fejlesztésében
Háda Viktor
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály
16.15–16.35
A Mascot pontszám maximumok nyomában: Ütközési energia
optimálás proteomikai szemmel
	
Révész Ágnes1, Rokob Tibor András2, Dany Jeanne Dit
Fouque3, Antony Memboeuf 3, Turiák Lilla1, Vékey Károly1,
Szabó Dániel1,4 , Schlosser Gitta5 , Drahos László1
1
MTA TTK, MS Proteomika Kutatócsoport
2
MTA TTK, Elméleti Kémiai Kutatócsoport
3
UMR CNRS 6521, Université de Bretagne Occidentale
4
Hevesy György Doktori Iskola, ELTE, Kémiai Intézet
5
ELTE, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék
16.35–16.55	
Hidrogén-deutérium cserés tömegspektrometria
alkalmazása fehérjék szerkezeti elemzésében
Ozohanics Olivér1, Xu Zhang 2, Ambrus Attila1, Frank Jordan2
1
Semmelweis Egyetem, Orvosi Biokémia Intézet
2
Department of Chemistry, Rutgers, The State University of
New Jersey, Newark, New Jersey, USA
16.55–17.15	
Built to Support Routine Biopharmaceutical Analyses Across
the Drug Discovery and Development Pipeline
Gali Attila
Waters Kft.

13.00–13.15	
Megnyitó és MKE szakcsoport tisztújítás
Urbányi Zoltán elnök
13.15–13.45	
Rejtett konformerek spektroszkópiai azonosítása
Perczel András
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
13.45–14.15	
A z IgG Fc régiójától függő effektor funkciók – ADCC, CDC,
ADCP és felezési idő – elemzése in vitro sejtes assay-k révén
Kacskovics Imre
ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék
14.15–14.40	
Állatgyógyászati vakcinák hatóanyagmérése ELISA
módszerrel: kihívások a fejlesztésben
Ivók Marianna, Tóth Imre, Rácz Melinda, Alapi István
Ceva-Phylaxia Zrt.
Biológiai Kutatás-fejlesztés, Immunanalitikai Módszerek
Platform
14.40–15.00	
Kéretlen vendégek: a kioldódó szennyezők
Kiss Róbert
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály
15.00–15.45

Kávészünet, kiállítók

17.15–18.00

II. SZEKCIÓ, ÜLÉSELNÖK: JANÁKY TAMÁS

Kávészünet, kiállítók
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TUDOMÁNYOS PROGRAM
2019. április 12., péntek
18.00–19.00

III. SZEKCIÓ, ÜLÉSELNÖK: LILIOM KÁROLY

18.00–18.20	
When screening matters
Piotr Wardega
NanoTemper Technologies GmbH
18.20–18.40	
Amikor számít a fehérje folding!
Hegyi Zoltán
Bio-Science Kft.
18.40–19.00	
Ensure consistent data. When protein quality matters.
Practical Tycho NT.6 demonstration
Piotr Wardega/Hegyi Zoltán
NanoTemper Technologies GmbH/Bio-Science Kft.

7.30–8.45

Reggeli

8.45–10.00

IV. SZEKCIÓ, ÜLÉSELNÖK: KACSKOVICS IMRE

Kiállítók:	Biomedica Hungária Kft., Bio-Science Kft., Eppendorf
Austria GmbH, Flextra-Lab Kft., Gen-Lab Kft., Kromat Kft.,
NanoTemper Technologies GmbH, Per-Form Kft., Simkon Kft.,
Waters Kft.

8.45–9.15	
A z emberi könny fehérjeprofiljának feltérképezése
proteomikai módszerekkel
Bruszel Bella, Szabó Zoltán, Janáky Tamás
Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet
9.15–9.40	
Tömegspektrometriával kapcsolt kapilláris elektroforézis
(CE-MS) bioanalitikai alkalmazásai
Kecskeméti Ádám, Gáspár Attila
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
9.40–10.00	
Anti-HSA-mAB és HSA közötti kötődési állandó
meghatározása kapilláris elektroforetikus technikák és
izotermális titrációs kalorimetria (ITC) alkalmazásával
Andrási Melinda1, Lehoczki Gábor1, Nagy Zoltán2, Gyémánt
Gyöngyi1, Gáspár Attila1
1
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
2
Debreceni Egyetem, Fizikai Kémiai Tanszék

19.45–22.00

10.00–10.30

19.00–19.45

Kiállítók

Vacsora és borkóstoló (Kromat Kft. támogatásával)

Kávészünet, kiállítók
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TUDOMÁNYOS PROGRAM
10.30–11.30

V. SZEKCIÓ, ÜLÉSELNÖK: GÁL PÉTER

10.30–10.50	
Szennyező fehérjék biologikumokban
Lőrincz Zsolt, Végh Barbara, Hajdú István, Baksa Attila,
Oroszlán Gábor, Beinrohr László, Szimler Tamás, Gál Péter,
Dobó József, Závodszky Péter
MTA TTK Enzimológiai Intézet
10.50–11.10	
Gazdasejt eredetű fehérjék detektálásának kihívásai - az
immunológiai eszköztár gél-alapú lehetőségei
Pós Veronika, Szilágyi Enikő, Szabados Hajnalka
Richter Gedeon Nyrt., Technológiai eredetű szennyezések
analitikai csoport
11.10–11.30	
Bioassay automatizálása pipettázó robottal
Timár Emese, Kondor Bernadett
Egis Gyógyszergyár Zrt.
11.30–12.00

Kávészünet, kiállítók

12.00–13.20

VI. SZEKCIÓ, ÜLÉSELNÖK: ZÁVODSZKY PÉTER

 iosimilar development – how biosimilarity is achieved and
B
assessed
Megyeri Márton
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai kutatási osztály
12.25–12.45	
A bioszimiláris termékek statisztikai értékelése minőség
szintjén
Szemők Zsolt
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai kutatási osztály
12.45–13.10	
A z ELTE-BME Biotechnológus mesterképzés bemutatása
Kacskovics Imre
ELTE TTK Biológiai Intézet
12.00–12.25

13.10–13.20

Zárszó, Urbányi Zoltán elnök

13.20–14.30

Svédasztalos ebéd

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI
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AZ IGG FC RÉGIÓJÁTÓL FÜGGŐ EFFEKTOR FUNKCIÓK – ADCC, CDC,
ADCP ÉS FELEZÉSI IDŐ – ELEMZÉSE IN VITRO SEJTES ASSAY-K RÉVÉN

ÁLLATGYÓGYÁSZATI VAKCINÁK HATÓANYAGMÉRÉSE ELISA
MÓDSZERREL: KIHÍVÁSOK A FEJLESZTÉSBEN

Kacskovics Imre

Ivók Marianna, Tóth Imre, Rácz Melinda, Alapi István

ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

CEVA Phylaxia Zrt., Biológiai Kutatás-fejlesztés, Immunanalitikai Módszerek
Platform

A terápiás monoklonális antitestek (IgG) többféleképpen fejthetik ki hatásukat
a szervezetben. Egyfelől, megköthetik és ezáltal semlegesíthetik a szolubilis
vagy membránkötött célmolekulát (utóbbi során akár a célsejt apoptózisát
is indukálhatják), ami az antigén kötő Fab régiójukon keresztül valósul meg.
Másfelől, a membránkötött célmolekulához kötődve többféle pusztító mecha
nizmust is beindíthatnak. Így a célsejt felszínéhez kötött IgG molekula a
célsejt pusztulását okozhatja a komplement mediált citotoxicitás (CDC), az
antitestfüggő celluláris citotoxicitás (ADCC), illetve az antitestfüggő celluláris fagocitózis (ADCP) hatására. Míg a CDC esetén a már megkötött IgG Fc
régiójához a komplement C1q komponens kötődik, addig az ADCC és az ADCP
esetén a megkötött IgG Fc régiójához a természetes ölősejtek (NK), monociták,
makrofágok Fc gamma receptorai (FcγR) kapcsolódnak és ezáltal aktiválják
ezeket az effektor sejteket. A C1q és az FcγR-ok az IgG Fc régió ún. alsó-kapocs régiójához kapcsolódnak és ezek az interakciók erősen függenek az IgG
szénhidrát összetételétől. Szintén az Fc régióhoz kapcsolódik az FcRn receptor, ami az IgG szervezeten belüli lebomlását szabályozza, és így befolyásolja
a felezési idejét. Mindezek alapján a felsorolt funkciók jelentős terápiás hatásúak.
Előadásom célja egyfelől, hogy bemutassa az IgG Fc régiójának azon jellegzetes területeit, amelyek a CDC, ADCC, ADCP és fél-életidő meghatározásában
fontosak. Másfelől, bemutatom azokat a sejtes assay-ket, amelyekkel a gyógy
szeripar ezeket a funkciókat jellemzi a gyógyszerek fejlesztése során.

Az immunoassay (és ezen belül az ELISA) mint analitikai módszer, igen nagy
szerepet játszik a Ceva Phylaxia által fejlesztett és gyártott vakcinák biológiailag aktív hatóanyagának mérésében. Ez történhet az antigén mennyiségi
meghatározásával vagy a célállatban kiváltott humorális immunválasz (szerológia) mérésével. Az optimális immunoassay a biológiai hatékonysággal
összefüggő antigént méri, mátrix-független, követni tudja az ipari folyamatot
(fermentáció, inaktiválás, koncentrálás), segítségével pontosan lehet az antigéneket formulázni és ezeket a vakcinából is megfelelően visszamérni. A
vírus és baktérium eredetű antigéneket olyan komplex mátrixokon termelik,
mint a tojás, szövet, nagy mennyiségű állati szérumot tartalmazó fermentációs
médiumok. A vakcinák nagy része többkomponensű és valamilyen adjuvánst
tartalmaz. A fenti elvárásokat teljesítő immunoassay fejlesztése ezért nagy kihívás. Az előadásban a problémákból és analitikai megoldásokból mutatunk
be példákat.
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KÉRETLEN VENDÉGEK: A KIOLDÓDÓ SZENNYEZŐK
Kiss Róbert

TERÁPIÁS FEHÉRJÉK SZERKEZETI KARAKTERIZÁLÁSA:
TÖMEGSPEKTROMETRIA A BIOSZIMILÁRISOK FEJLESZTÉSÉBEN
Háda Viktor

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály
A gyógyszerkészítmények tárolására szolgáló egyszer használatos eszközök mellett a biotechnológiai gyártási folyamatokban is egyre hangsúlyosabb szerepet
kapnak az eldobható technológiák. A rendkívül előnyös gazdasági és gyógyszerbiztonsági tulajdonságaik mellett ezen eszközök komoly kihívások elé is állítják
a bioanalitikusokat. E technológiák bevezetésével új anyagok, főképp szerves
polimerek kerülnek felhasználásra, melyek a gyártási folyamat és tárolás során a
készítménnyel érintkeznek és diffúzió útján kioldódó komponensekkel szennyezhetik azt. Ilyen szennyezők lehetnek stabilizáló és lágyítószerek, monomerek, oligomerek vagy fémionok, melyek akár önmagukban, akár a fehérje hatóanyaggal
kölcsön hatva okozhatnak készítmény stabilitási problémákat vagy jelenthetnek
gyógyszerbiztonsági kockázatot. A potenciális kioldódó szennyezők monitorozása
mára hatósági elvárás. Előadásunkban szeretnénk bemutatni e problémakör kap
csán felmerülő kihívásokat, irodalmi példákon keresztül a probléma lehetséges
hatásait, a rendelkezésre álló kockázatcsökkentő stratégiákat és az alkalmazott
analitikai eszköztárat.
Előadásunk kizárólag az aktuális vonatkozó irodalom és szabályozási háttér
áttekintése. A Cégünknél alkalmazott stratégiákról, konkrét folyamatokról és
termékekről nem esik szó.

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai analitikai osztály
Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (FDA - Food and Drug
Administration) nemrég publikált [1], törzskönyvi beadványok alapján készült
felmérése egyértelműen azt mutatja, hogy a terápiás fehérjék (biologikumok) szer
ke
zeti karakterizálásának egyik legfontosabb analitikai eszközévé
vált a nagyfelbontású tömegspektrometria. A műszerezettség fejlődésének
köszönhetően a tömegspektrometria egyre több minőségi jellemző vizsgálatára
vált alkalmassá az elmúlt 15 évben: az elsőrendű szerkezet pontos jellemzésén túl
ma már rutinszerűen alkalmazható tömegspektrometriai módszerekkel értékes
információk nyerhetők a fehérjék magasabbrendű szerkezetéről is.
A Richter 2007-ben kezdett el fehérjealapú bioszimiláris készítményeket fejleszteni, amelyek az originális biologikumok generikus változatai. Ezen nagyméretű és
számos heterogén formával rendelkező vegyületek esetén nem lehetséges telje
sen azonos szerkezetű molekulákat előállítani, ugyanakkor a hatóság számára
bizonyítani kell a nagyfokú szerkezeti hasonlóságot a bioszimiláris és az originátor készítménye között. Az előadás a fehérjealapú biologikumok szerkezeti karakterizálásának kihívásain túl betekintést kíván nyújtani abba, hogy a tömegspektrometria hogyan és milyen pontokon tudja támogatni egy bioszimiláris termék
fejlesztését, az adott analitikai technika alkalmazása, a kapott adatok értékelése
során milyen gyakorlati, gyógyszeripari szempontokat kell figyelembe vennünk,
továbbá milyen új metodikai lehetőségek és irányok állnak rendelkezésünkre.
[1] Rogstad, S.; Faustino, A.; Ruth, A.; Keire, D.; Boyne, M.; Park, J. J. Am. Soc. Mass
Spectrom. 2017, 28, 786-794.
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A MASCOT PONTSZÁM MAXIMUMOK NYOMÁBAN: ÜTKÖZÉSI ENERGIA
OPTIMÁLÁS PROTEOMIKAI SZEMMEL
Révész Ágnes1, Rokob Tibor András2, Dany Jeanne Dit Fouque3, Antony
Memboeuf 3, Turiák Lilla1, Vékey Károly1, Szabó Dániel1,4 , Schlosser Gitta5 ,
Drahos László1
MTA TTK, MS Proteomika Kutatócsoport
MTA TTK, Elméleti Kémiai Kutatócsoport
3
UMR CNRS 6521, Université de Bretagne Occidentale, France
4
Hevesy György Doktori Iskola, ELTE, Kémiai Intézet
5
ELTE, Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék
1

2

A proteomikai vizsgálatok egyik gyakran alkalmazott módszere a
kromatográfiával kapcsolt tömegspektrometria, pl. nanoUHPLC-MS/MS. A
tandem tömegspektrometriás lépésben az ütközési energia a legfontosabb
paraméter; ennek megválasztása jelentősen befolyásolja az MS/MS spektrum
jellegét, valamint az MS/MS felhasználásával, adatbáziskeresés révén történő
peptidazonosítás sikerét.
Jelen munkában néhány ezer peptid MS/MS viselkedésének energiafüggését
vizsgáltuk. Célunk volt az ütközési energia hatásának feltérképezése a peptid
azonosításra, amelyet a Mascot/Byonic pontszámmal jellemeztünk.
Komplex triptikus emésztményt (HeLa, ill. E. Coli) nano-UHPLC-MS/MS
technikával vizsgáltunk Bruker Maxis II ETD QTOF és Thermo Q-Exactive
Focus Orbitrap készüléken az ütközési energia függvényében. A spektrumok
értékelésére a Mascot/Byonic programot és a SwissProt adatbázist használtuk.
A Mascot/Byonic pontszámot és az ütközési energia görbéket egy saját
fejlesztésű szoftver segítségével értékeltük.
Munkánk során megállapítottuk, hogy a Mascot pontszám vs. ütközési energia
görbék klaszteranalízise két különböző görbealakot mutat: az egyiket egy,
míg a másikat két maximum jellemzi (unimodális és bimodális görbék). A
peptidek közel fele bimodális viselkedést mutatott, amely az y- és b-típusú
peptidfragmensionok különböző viselkedésével hozható összefüggésbe:
a b azonosításához kisebb, az y típusú ionok azonosításához nagyobb
ütközési energia a megfelelőbb. Az optimális ütközési energiá(ka)t egy, ill.
két Gauss-függvény illesztésével kaptuk meg. Az optimális energia az m/z
hányadostól a vártnak megfelelően lineárisan függ, de a viszonylag magas
reziduális szórás további befolyásoló tényezőkre utal; ezek közül a mobil
protonok számát részletesen tanulmányoztuk. Az elmondottakhoz hasonló
viselkedést tapasztaltunk Orbitrap készüléken, valamint Mascot helyett Byonic
keresőmotort alkalmazva.

Biologikum-analitikai mb. IV. ülése, 2019

Jelen munka nyomán, a korábban nem ismert bimodális viselkedés feltárása
mellett az optimált energiákat használva jelentősen megnöveltük a peptid
azonosítások számát (30–40%-kal) a gyári ütközésienergia-beállításokhoz
képest. A proteinek szekvencialefedettsége egyaránt nő, ami különösen
gyógyszeripari alkalmazásoknál (pl. monoklonális antitestek szekvenálása)
lehet jelentős.
Köszönetnyilvánítás. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH K-109006), MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (R.Á. és T.L.), MTA
Prémium Posztdoktori Ösztöndíjprogram (S.G.), EU/Magyarország Kormánya/
Európai Regionális Fejlesztési Alap (VEKOP-2.3.3-15-2017-00020).
Hivatkozás: Revesz A., Rokob T.A., Jeanne Dit Fouque D., Turiak L., Memboeuf
A., Vekey K., Drahos L., J. Proteome Res., 17, 1898-1906 (2018).
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HIDROGÉN-DEUTÉRIUM CSERÉS TÖMEGSPEKTROMETRIA
ALKALMAZÁSA FEHÉRJÉK SZERKEZETI ELEMZÉSÉBEN

BUILT TO SUPPORT ROUTINE BIOPHARMACEUTICAL ANALYSES
ACROSS THE DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT PIPELINE

Ozohanics Olivér1, Xu Zhang 2, Ambrus Attila1, Frank Jordan2

Gali Attila

Semmelweis Egyetem, Orvosi Biokémia Intézet
Department of Chemistry, Rutgers, The State University of New Jersey,
Newark, New Jersey, USA

Waters Kft.

1

2

A fehérjék szerkezetének dinamikus jellegébe nyújt betekintést a hidrogéndeutérium cserés tömegspektrometria (HDX-MS) 5-10 aminosav felbontással.
Az elmúlt években, köszönhetően a technikai fejlődésnek, egyre gyakrabban vizsgálnak meg fehérjéket és fehérje komplexeket HDX-MS segítségével.
A HDX-MS technikával párhuzamosan keresztkötéses kísérletek elvégzésére is
lehetőség nyílik, így növelve a rendelkezésre álló szerkezeti információt.
Az IgG1 típusú monoklonális antitestek (mAb) harmadlagos/negyedleges szer
kezetét nagyban befolyásolják a környezet fizikai-kémiai változásai és a fehérjék glikozilációs tulajdonságai. Ezeknek a változásoknak a vizsgálata vagy nyomon követése alkalmazható a terápiás mAb-ok stabilitás vizsgálatában, mint
egy ujjlenyomatként működve. Betekintést szeretnék nyújtani a HDX-MS ezen
alkalmazási lehetőségeibe irodalmi alkalmazásokon keresztül.
Előadásomban bemutatok továbbá egy saját kutatási témát is, amelyben fehér
je komplexek szerkezetét vizsgáljuk HDX-MS technikával. Ez a fehérje komplex
a humán 2-oxoglutarát dehidrogenáz, amely kiemelkedően fontos a citrát kör
(Szent-Györgyi-Krebs ciklus) működésében és pontos szerkezete még nem ismert.

In recent years there has been a steady increase in the use of MS data in
regulatory filings. The peer-reviewed-article referenced here was published
by FDA and it shows that of the 80 approved BLAs since 2000, only 1 did not
reference MS data for product characterization.
Again from the FDA paper, peptide mapping, intact mass analysis and glycan
profiling represent the three applications supported the most by LC-MS data in
BLA applications.
In particular, they believe the usage will increase and be applied more broadly
throughout the BLA application, and they expect over time MS will be referenced
more in quality control and comparability sections.
With that backdrop regarding the biopharma industry and its increasing need
for MS analyses that can be made across the drug discovery and development
pipeline, we at Waters are very pleased to introduce the BioAccord System, the
first SmartMSTM-Enabled Biopharma LC-MS Solution.
It is a purposefully designed small benchtop system that incorporates our
SmartMS™ technology for maximum ease-of-use and accessibility.
As a TOF instrument, it provides accurate mass data and is optimized for routine
biopharmaceutical analyses, including peptide mapping, intact mass analysis
of proteins, and released glycan analysis. As a workflow driven system run under
UNIFI, it enables automated data acquisition, processing and reporting so you
can get results more quickly and make faster decisions, and it is complianceready so you can be confident in meeting regulatory requirements.
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WHEN SCREENING MATTERS
Piotr Wardega
NanoTemper Technologies
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.
The foundation of NanoTemper Technologies is our technology (MST), a powerful
biophysical method to quantify biomolecular interactions. MST enables
researchers to access in short time the binding affinity of the interaction
between two or more molecules, stoichiometry and other biophysical
parameters describing relationship between molecules of interest. MST signal
utilizes a variety of molecular physical properties such as size, surface charge,
hydration shell or conformation making it highly sensitive to precisely deliver
the highest quality and conclusive data to the user.
Our newest platform is a result
of a constant evolution of our
core
technology
to
respond
to expectations coming from
NanoTemper Technologies custo
mers-Dianthus NT.23.
Dianthus
NT.23 brings a breakthrough in novel
biophysical tactic to high throughput
screening approach and removes
the complexity of binding interaction
measurements for drug discovery,
while providing a standardization
and automation friendly 384-wellls
plate format.
Dianthus NT.23 allows for:
• Working with even the most challenging targets, previously inaccessible,
regardless whether they are nucleic acids, multimeric proteins without
enzymatic function or any other
•
Measuring affinities with the highest sensitivity spanning from pico- to
millimolar range, covering all needs in the most projects
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• Ensuring minimal sample consumption, saving on expensive targets as well
as allowing for very small test compounds use
• Free use of literally any buffer of choice, even cell lysates or any other
bioliquid, enabling the best possible scenario for studied drug discovery
target corresponding to its most native state
• Work in free solution, where no immobilization required, studied molecules
are available for interactions in all dimensions and no extra time to work on
expensive immobilizing chemistries is necessary
• Test more than 8.000 compounds in duplicate in 24 hours and collect vast
amount of meaningful data for further studies
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AMIKOR SZÁMÍT A FEHÉRJE FOLDING!
Hegyi Zoltán
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AZ EMBERI KÖNNY FEHÉRJEPROFILJÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE
PROTEOMIKAI MÓDSZEREKKEL
Bruszel Bella, Szabó Zoltán, Janáky Tamás

Bio-Science Kft.
A fehérjék térszerkezet kialakulásának (folding) és letekeredésének (unfolding)
jellemző folyamata van az adott fehérjére. A hőmérséklet fokozatos emelésével
megszüntethető a fehérje natív térszerkezete. Régóta ismert, hogy ennek során
a fehérjében található bizonyos aminosavak fluoreszcenciája megváltozik.
A nanoDSF technológiának köszönhetően ez a folyamat gyorsan és könnyen
nyomon követhető és ábrázolható. A módszer alkalmas lehet a fehérje folded
állapotának jellemzésére, a fehérje mennyiségének és tisztaságának meghatározására. Továbbá lehetőséget ad az adott fehérje és ligand jelölt molekulák
interakciójának gyors vizsgálatára, potenciális ligandok screening-jére.
A Nanotemper Technologies ezen tulajdonságok vizsgálatára kifejlesztett
egy „célkészüléket”, mely 3 perc alatt képes néhány mikroliter mintából
meghatározni a fehérjékre és peptidekre jellemző fontos paramétereket.
Előadásomban betekintést nyerhetnek a Thyco nevű készülék működésébe,
használhatóságába.

Szegedi Tudományegyetem, Orvosi Vegytani Intézet
A könny élettanilag nélkülözhetetlen speciális összetételű testfolyadék. Fő fel
adata a szaruhártya nedvesen tartása, oxigénnel és tápanyagokkal történő
ellátása, az esetleg a szembe jutó idegen testek eltávolítása és a kórokozók
elleni védelem. Többféle könny létezik: az alap-könny tartja nedvesen a szemünket, a reflexes könny valamilyen irritáló anyag hatására termelődik, míg az
érzelmi könny pszichés hatások következtében jön létre. Az alap-könny kémiai
összetétele viszonylag állandó: a vízen kívül sókat, lipideket, mucint, peptidhormonokat, növekedési faktorokat és fehérjéket tartalmaznak. A benne található fehérjék egyrészt a könnymirigyekben termelődnek, másrészt a vérből
szűrődnek át. Közülük néhány fontos szerepet játszik a szervezet védekező
rendszerében (immunglobulinok), míg mások pl. antibakteriális tulajdonsággal rendelkeznek (lizozim). A könny kiváló analitikai célpont lehet különböző
szisztémás betegségek diagnosztikájára, ugyanis a fehérjeösszetételének
megváltozása tünete lehet egy adott betegségnek.
A modern, nagy felbontóképességű bioanalitikai módszerek fejlődése és a
humán genom projekt eredményei lehetővé tették, hogy a betegségek következményeit, ill. a gyógyszerek hatásait fehérjék szintjén is tanulmányozni lehet. Ahhoz, hogy mindezeket a változásokat könnyből is vizsgálni lehessen,
meg kell ismerni annak kvalitatív és kvantitatív fehérjeösszetételét. A betegségek biomarkereinek felderítéséhez és megbízható meghatározásához igazolni kell, hogy egy-egy mintavétel mennyire reprezentatív, azaz mennyire állandó esetünkben az egészséges emberek alap-könnyének fehérjeösszetétele.
Az előadásban bemutatjuk, hogy az elválasztástechnika (gélelektroforézis,
kromatográfia), a tömegspektrometria és a bioinformatika módszerei ho
gyan alkalmazhatók az emberi könny fehérjeprofiljának vizsgálatára, ill. hogy
elegendő-e egy könnyminta analízise annak jellemzésére.
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TÖMEGSPEKTROMETRIÁVAL KAPCSOLT KAPILLÁRIS ELEKTROFORÉZIS
(CE-MS) BIOANALITIKAI ALKALMAZÁSAI
Kecskeméti Ádám, Gáspár Attila
Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
A kapilláris elektroforézissel kapcsolt tömegspektrometria (CE-MS) egyesíti
a CE-re jellemző kis minta- és vegyszerigényű, nagyhatékonyságú elválasztástechnikát az (ESI-)MS-re jellemző jó érzékenységgel (pl. a CE-UV detektáláshoz képest) és kiváló tömegfelbontással. Segítségével olyan vegyületek is
meghatározhatók CE segítségével, amelyeknek nincs (vagy minimális) az UVelnyelése (pl. szénhidrátok). A CE-MS technika elterjedése lassú volt, mivel
nagy kihívást jelentett a CE és az MS áramköreinek kapcsolása, így a CE-MSsel kapcsolatos publikációk jelentős része két csoporttól származott (Dovichi,
ill. Chen), akik saját fejlesztésű CE-MS interfészeket használtak ezen műszerek
közti kapcsolat kialakítására. A folyamatos fejlesztések eredményeképp viszont
már kereskedelmileg is elérhetők olyan CE-MS interfészek, melyek segítségével
stabilan és rutinszerűen megoldható a kapilláris zónaelektroforetikus elválasztás és a tömegspektrometriás detektálás.
Előadásomban természetes vegyületek (fehérjék, toxinok, szacharidok) CE-MS
vizsgálatáról fogok beszélni. A CE-MS alkalmazása egyre inkább kiterjed a proteomikai kutatásokra is. Ilyen jellegű felhasználáshoz szükséges volt számos
paraméter hatását megvizsgálni a megfelelő zónaelektroforetikus elválasztáshoz (pl. kapilláris hossz, alkalmazott puffer pH és koncentráció, segédfolyadékáram összetétel és áramlási sebesség), ill. érzékeny és stabil ESI-MS
detektáláshoz (porlasztógáz nyomás, autoMS/MS küszöbérték és frekvencia).
Bemutatom egy tipikus fehérjeazonosítási folyamat lépéseit a méréstől az adatok részletes kiértékeléséig.
Emellett két aktuális témát mutatok be, melyben oligoszacharidok, ill. toxinok
elválasztását hajtottam végre. Előbbi témánál a megfelelő puffer kiválasztása jelentett nehézséget, míg utóbbi esetben a megfelelően érzékeny ESI-MS
módszer fejlesztése jelentett kihívást, amellyel a fumonizin B1 és B2 toxinok
elválasztását tudtam megvalósítani.
Ezt a munkát a GINOP-2.3.2-15-2016-00008 és a GINOP-2.3.3-15-2016-00004
projektek támogatták. A szerzők köszönetet mondanak a Nemzeti Kutatási, Fej
lesztési és Innovációs Hivatalnak az anyagi támogatásért (K127931).

DETERMINATION OF BINDING CONSTANT OF HUMAN SERUM ALBUMIN
TO MONOCLONAL ANTIBODY USING CAPILLARY ELECTROPHORESIS
AND ISOTHERMAL TITRATION CALORIMETRY
Melinda Andrási1, Gábor Lehoczki1, Zoltán Nagy2, Gyöngyi Gyémánt1, Attila
Gáspár1
1

Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen
Department of Physical Chemistry, University of Debrecen

2

The specificity and the affinity of antibody-antigen interactions are important
for understanding the biological activities of these molecules. Therefore,
the determination of the binding constant is needed for the characterization
of the molecular recognition and thus for the development of drugs like
biotechnological engineered therapeutic antibodies. Several methods of
capillary electrophoresis (CE) have proven the applicability for the determination
of binding constants [1].
Capillary zone electrophoresis (CZE) and affinity capillary electrophoresis
(ACE) were tested to characterize the binding interaction between monoclonal
antibody (anti-HSA-mAb) and its protein antigen. The binding constants
determined by isothermal titration calorimetry (ITC) were compared to the
results obtained by CZE and ACE. The CZE revealed the formation of the
anti-HSA-mAb·HSA and anti-HSA-mAb·(HSA)2 complexes and the binding
constants determined by plotting the amount of the bound anti-HSA-mAb as a
function of the concentration of HSA. The ACE did not identify the formation of
the complexes, the mobility of the single detected peak was the result of the
weighted average of the mobilities of three species of the anti-HSA-mAb. The
ACE provided information on the binding strength from the change in effective
electrophoretic mobility of the anti-HSA-mAb. The equilibrium dissociation
constant values obtained by CZE and ACE were found to be 2.26·10-6 M for
anti-HSA-mAb·HSA, 1.22·10-6 M for anti-HSA-mAb·(HSA)2 and 4.45·10-8 M
for anti-HSA-mAb·HSA, 1.08·10-7 M for anti-HSA-mAb·(HSA)2, respectively.
The dissociation constant data obtained by ACE were in congruence with the
values obtained by ITC (2.74·10-8 M, 1.04·10-7 M). All three methods show that
anti-HSA-mAb possesses two binding sites, which exhibit almost the same
binding strength. Applying CZE and ITC, we could define the stoichiometry of
the interaction (HSA : mAb = 2 : 1). The advantages of CE can be utilized in those
fields where ITC has limitations (sample quantity, solvent, purity).
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Keywords: monoclonal antibody, capillary electrophoresis, binding constant,
antibody-antigen interaction, isothermal titration calorimetry
References
[1] Tanaka, Y., Terabe, S., J. Chromatogr. B 2002, 768, 81-92.
[2] Andrási, M., Lehoczki, G., Nagy, Z., Gyémánt, Gy., Pungor, A., Gáspár, A.,
Electrophoresis 2015, 36, 1274–1281.

SZENNYEZŐ FEHÉRJÉK BIOLOGIKUMOKBAN
Lőrincz Zsolt, Végh Barbara, Hajdú István, Baksa Attila, Oroszlán Gábor,
Beinrohr László, Szimler Tamás, Gál Péter, Dobó József, Závodszky Péter
MTA TTK Enzimológiai Intézet
A biologikumokban jelenlévő szennyező fehérjék eredete többféle lehet.
Egyrészt a gazdasejt eredetű fehérjék tartoznak ide, de a biomassza előállítása
és tisztítása során is kerülhetnek idegen eredetű fehérjék a biologikumba,
amelyek mennyiségét mérni szükséges a tisztítási eljárás során, valamint a
végtermékben. Ilyen anyagok lehetnek pl. az inzulin és a proteinA. Tágabb
értelemben a szennyező fehérjék közé sorolhatjuk a célfehérje különböző
módosulatait és degradációs termékeit is. A gazdasejt eredetű fehérjék nemkívánatos hatásokat, például immunreakciót, esetleg toxicitást válthatnak ki.
A tisztítási eljárás során ezért minimálisra kell csökkenteni a gazdasejt
eredetű, illetve a sejttenyésztés, valamint a tisztítás során felhasznált fehérjék
visszamaradó mennyiségét. A biologikumok esetében a felső korlát általában
100 ng/ml vagy 10 ng/dózis ezekre a fehérjékre.
Az előadásban áttekintjük ezeknek a fehérjéknek a mennyiségi és minőségi
meghatározását. Bemutatjuk továbbá ilyen fehérjék rekombináns előállítását,
valamint azt, hogy miként lehet az így előállított fehérjéket felhasználni a tisztítási eljárások optimalizálása során.
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CHALLENGES IN HOST CELL PROTEIN DETECTION – THE UTILITY OF
GEL-BASED METHODOLOGY FROM IMMUNOLOGICAL ASPECTS
Veronika Pós, Enikő Szilágyi, Hajnalka Szabados
Gedeon Richter Plc., Analytical Group for Process-Related Impurities
Host cell proteins (HCPs), as cell substrate-derived impurities, are critical
quality attributes (CQAs) of biopharmaceuticals based on recombinant DNA
technology, in terms of their putative immunogenicity and possible effect on
stability and quality of the active substance. Therefore, sensitive and specific
quantitative and qualitative methods, capable of measuring – as broadly as
possible – the population of HCPs, have to be introduced as quality controls
(QC) and orthogonal methods supporting QC data.
Currently, the gold standard in quantitative determination of HCP levels is the
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), while other analytical techniques,
by which a kind of qualitative characterization and/or identification of HCPs
can be performed (e.g. LC-based MS and/or gel-based proteomics (1D/2DPAGE) coupled with immunodetection (2D Western-blot)), are the orthogonal
tools supporting the quantitative data.
Quantifying the HCP levels is necessary from the very early steps of technology
development to support both upstream (i.e. clones, scale-ups and fermentation
parameters) and downstream strategies (optimizing purification strategy by
confirming efficacy of clearance).
Nevertheless, in the time period before final technology is set up in
manufacturing (when process-specific anti-HCP antibodies could be raised
against the representative antigen set by immunization), only generic HCPELISA kits are available using antisera with restricted information on their
origin as well as specificity. Though accepted by authorities during process
development, these kits may show not only significant differences in their
overall, but poorly defined ‘sensitivity’, but in some cases, even apparent
anomalies, presuming the possibility of an extremely biased response to one
or more, still unknown antigens.
Thus, a proper kit selection amongst the generic candidates is also of high
importance, a prerequisite for reliable and correct interpretation of the early
HCP-ELISA data. For this purpose, 2D Western-blot technique offers an excellent
solution. Separation of the respective Ag set according to pI and MW followed
by immunodetection makes it possible to characterize the responsiveness of
the tested antisera on our sample of interest, compare the resulted antigen
subsets regarding differences in their overall distribution as well as detected
spot numbers (coverage %), and also, to mark out HCPs with extreme
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immunogenicity for further identification and individual screening.
Results of our preliminary studies for Ag/Ab characterization as well as
examples of its use in checking copurifying HCPs will be presented, indicating
that gel-based HCP studies, although not high-throughput and have limitations
in dynamic range and reproducibility, still can, especially when combined
with immunological detection, be reliable in supporting the early phase of
technological development.
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BIOSIMILAR DEVELOPMENT – HOW BIOSIMILARITY IS ACHIEVED AND
ASSESSED

A BIOSZIMILÁRIS TERMÉKEK STATISZTIKAI ÉRTÉKELÉSE MINŐSÉG
SZINTJÉN

Márton Megyeri

Szemők Zsolt

Gedeon Richter Plc., Biotechnology Research Department

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai kutatási osztály

Biosimilar development is based on the totality-of-evidence concept. It is
a stepwise approach showing biosimilarity starting from demonstration of
structural similarity and functional equivalence of to the molecule, to the
establishment of clinical equivalence.
The development begins with the introduction of the critical quality attributes
(CQA) of the molecule which determines the performance of the product. In
order to provide a target for the technological development, critical attributes
of the reference medicinal product (RMP) are assessed by physicochemical and
biological analytical assays. Biosimilarity is then shown with a head-to-head
quality comparability exercise.
Biological drugs carry an inherent variability when compared to small
molecules. In case of biosimilar development the equivalence needs to be
tested both on the quality (structure and function), and on the clinical level.
Clinical bioequivalence testing has a well-established methodology that shows
equivalent primary endpoints between the reference medicinal product and the
biosimilar. In case of quality (structure and function), the methodology and the
scientific considerations are different from that of the bioequivalence testing,
and the concept is still under transformation both for agencies and industrial
stakeholders. Here we show a brief summary and background for biosimilar
development with a focus on structural and functional characterization, and
setting the playground for a discussion on how biosimilarity is assessed by
statistical methods.

A bioszimiláris termék egy olyan a már piacon lévő originális biotechnológiai eredetű gyógyszerkészítmény reprodukciójának tekinthető, amely a sza
badalmi vagy egyéb oltalmi periódus lejáratát és a törzskönyv megszerzését
követően szabadon értékesíthető az engedélyezett területhez tartozó cél
piacon. A piacra kerülést megelőzően a törzskönyvezési szakaszban egy fontos
lépés az originátor és bioszimiláris termék nem-klinikai, minőségi (szerkezetiés funkcionális szintű) összehasonlítása.
Az utóbbi időben az összehasonlítási tanulmányok (comparability study)
elkészítése során alkalmazott statisztikai módszerek az engedélyező hatóságok
(pl.: EMA, FDA) figyelmét sem kerülték el. A jelenleg alkalmazott statisztikai
módszerek megfelelőségéről nincs egyértelmű konszenzus a gyártók és a
hatóságok részéről sem, így jelenleg is konstruktív egyeztetések zajlanak egy
egyértelmű és mindenki által elfogadható útmutató (guideline) kidolgozására.
Az előadás közvetlenül kapcsolódik a bioszimiláris fejlesztés bemutatásához,
és célja, hogy az ott felmerülő problémákra statisztikai szemszögből választ
nyújtson. Az előadás bemutatja a jelenleg elérhető és a kidolgozás alatt lévő
módszerek előnyeit és hátrányait a beteg és a gyártói kockázat figyelembe vételével.
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AZ ELTE-BME BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉS BEMUTATÁSA
Kacskovics Imre
ELTE TTK Biológiai Intézet
Az ELTE és a BME által létrehozott biotechnológus mesterképzés ötvözi az innovatív természettudományos és mérnöki tudást, a gyakorlati képzést és a hazai
ipar kulcsszereplőivel, elsősorban a Richter Gedeon Nyrt.-vel való kapcsolatot. A képzés fókusza a gyógyszer-biotechnológia, ezen belül is a fehérje-alapú
gyógyszerek előállítása és sokrétű elemzése.
A két egyetem a gyógyszer-biotechnológus mesterszak létesítéséhez biztosított egyszeri támogatást (325-325 M Ft) a képzéshez szükséges korszerű oktatólaboratóriumok műszeres berendezésére használta fel. Olyan modern
eszközök kerültek a két egyetemen a képzéshez kapcsolódó speciális biotechnológiai laboratóriumokba, amelyek jelenleg is használatosak a gyógyszeriparban, és amelyek beszerzését a két egyetem a Richterrel közösen specifikálta.
Fontos eleme a képzésnek, hogy a műszerek beszerzésén túl, azt további nagy
összegű, évi 70-70 M Ft-os működési támogatás egészíti ki. Mindezek biztosítják a megfelelő kiscsoportos képzés tutoriális jellegét, az intenzív gyakorlati
képzés vegyszer és műszerhasználati díját. Összességében a képzés lehetővé
teszi, hogy az évente felvehető 20 hallgató minden egyes készülékkel készség
szinten megismerkedjen, azaz képzésüket követően azonnal hatékony munkatárssá váljon bármely biotechnológiai vállalatnál, így a Richter Gedeon Nyrt.nél.
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