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Kedves Biologikum-analitikusok!

Köszöntelek Benneteket/Önöket Biologikum-analitikai mun-
kabizottsági ülésünkön Balatonszemesen: hatodik alkalommal 
találkozunk a szakmai közösség kétnapos konferenciáján.
2016 óta csak egy évben, 2020-ban nem tudtuk megrendezni 
a konferenciát a koronavírus járvány miatt. A kényszerű kiha-
gyás után a tavalyi évben nagyszerű és felszabadító érzés volt 
újra találkozni és egy minden szempontból sikeres ren dez-
vényt sikerült összehozni. Úgy tapasztaljuk, hogy évről évre 
egyre több helyről jelentkeznek, így cégektől és akadémiai 
kuta tóintézetekből, egyetemekről is érkeznek új résztvevők, 
elő adók, biztosítva a szakmai tapasztalatok, tudás egyre szé-
lesebb körű megosztását, új együttműködések kialakítását.
Idén hagyományteremtő céllal egy kerekasztal beszélgetést is 
beillesztettünk a programba, amelynek témája a felsőoktatás 
és a gyógyszeripar együttműködése a szakember képzésben. 
A témáról gyógyszeripari és egyetemi vezetők fognak be szél-
getni, tőlük lehet kérdezni. Sikerült összeállítani egy sok színű 
és érdekes szakmai programot, amelyben idén is több előadás 
kapcsolódik a COVID-19 kutatási témákhoz, a járvány elleni 
küzdelemhez, amelyben számos hazai kutató vállalt részt.
Hagyományosnak tekinthető rendezvényünk az intenzív szak-
mai program mellett már egy baráti találkozó is, ame lyen 
megfelelő időt biztosítunk az előadásokon kívüli beszél ge-
tésekre, eszmecserére és a kiállítóink felkeresésére is. A va-
csora melletti élőzene és borkóstoló támogatója idén is a 
Kromat Kft. A vacsora során egyedi zamatú pannonhalmi 
borokat kóstolhatunk és Szabó Gergő jazz-zongorista zenéje 
biztosítja a kellemes hangulatot. 
Bízunk benne, hogy szakmai szempontból hasznosan tölt-
hetünk el újra két napot Balatonszemesen és új ismeretekkel, 
inspirációkkal térhetünk majd haza.

Háda Viktor
MTA Biologikum-analitikai Munkabizottság elnöke
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2022. szeptember 22., csütörtök
 
10.00– Regisztráció

11.30–13.00 Svédasztalos ebéd

13.00–14.30 I. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: HÁDA VIKTOR

13.00–13.10  Megnyitó 
Háda Viktor elnök

13.10–13.40  Amiloid-kontrol: gasztrointesztinális hormon amiloidok 
stabilitása és polimorf térszerkezetük 
Horváth Dániel, Taricska Nóra, Bencs Fruzsina, Dürvanger 
Zsolt, Sulyok-Eiler Máté, Harmat Veronika, Farkas Viktor, 
Perczel András 
ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia 
Laboratórium & MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport

13.40–14.10  Szelektív tumor célzó molekula mesterséges evolúciós 
fejlesztése és CAR-T sejt terápiás alkalmazása 
Farkas Sándor1, Brunyánszki Attila1, Szöőr Árpád2, Daniel 
Cioca1, Hornyák Péter1, Rácz Gábor1, Megyeri Márton1, Péterfi 
Zalán1 
1Vascular Venture Kft., Vascular Research Group 
2Debreceni Egyetem, Biofizika és Sejtbiológia Intézet

14.10–14.30  Antigén specifikus humán monoklonális ellenanyagok 
előállítása fertőzésen átesett emberek véréből 
Szikora Bence, Kacskovics Imre 
ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

14.30–15.10 Kávészünet, kiállítók 
  Biocenter Kft., Bio-Science Kft., Biomedica Hungária Kft., 

Eppendorf Austria GmbH, Flextra-Lab Kft., GenScript Biotech 
(Netherlands) BV, Kromat Kft., Per-Form Kft., Simkon Kft., 
Unicam Magyarország Kft., Waters Kft.

15.10–16.20 II. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: KACSKOVICS IMRE

15.10–15.40   Monoklonális antitest termelő sejtvonalak genetikai 
stabilitásának vizsgálata molekuláris biológiai 
módszerekkel 
 Kozák László  
Richter Gedeon Nyrt., Debreceni Molekuláris Biológiai Osztály

15.40–16.00   Apoptotikus sejtpusztulás vizsgálata elektronmikroszkóppal 
és TUNEL módszerrel 
 Lőw Péter 
ELTE TTK Biológiai Intézet, Anatómiai, Sejt- és Fejlődés-
biológiai Tanszék

16.00–16.20  Solutions for your cleanroom – learn how Biomedica can 
make your daily life easier 
 Regina Wachuda 
Biomedica Medizinprodukte GmbH

16.20–17.00 Kávészünet, kiállítók

17.00–18.20 III. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: PERCZEL ANDRÁS

17.00–17.20  NMR Covid idején 
Batta Gyula, Gai Jiawei, Bereczki Ilona, Hirsch Edit, Bay Péter 
Debreceni Egyetem, Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék

17.20–17.40  Acilamino-acil peptidáz krioEM vizsgálata: a szubsztrát 
méretszelekció és ligandumkötés szerkezeti alapjai 
 Harmat Veronika1,2, Kiss-Szemán Anna1, Takács Luca1, 
Orgován Zoltán3, Stráner Pál2, Jákli Imre2, Schlosser Gitta4, 
Naoki Hosogi5, Simonas Masiulus6, K. Menyhárd Dóra1,2, 
Perczel András1,2 

1ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerkezeti Kémia és Biológia 
Laboratórium 
2ELKH-ELTE, Fehérjemodellező Kutatócsoport 
3ELKH-TTK, Gyógyszerkémiai Kutatócsoport 

TUDOMÁNYOS PROGRAM
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4ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, MTA-ELTE 
Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport 
5JEOL Ltd., EM Business Unit, EM Application Department, 
Tokyo 
6Thermo Fisher Scientific, Materials and Structural Analysis 
Division, Eindhoven

17.40–18.00  Semi-preparative LC purification and analytical 
characterization of chemical scissors for impurity precision 
profiling and genomic fingerprinting  
Dennis Köhler 
Thermo Fisher Scientific

18.00–18.20  The latest innovations in Biologics characterization and 
quality control using LCMS 
Steve Lock 
BioPharma, EMEAI, SCIEX

18.20–18.45 Kiállítók 

18.45–19.45  Kerekasztal beszélgetés: A felsőoktatás és a gyógyszeripar 
együttműködése a szakember képzésben 
Moderátor: Urbányi Zoltán 
Kacskovics Imre – Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Batta Gyula – Debreceni Egyetem 
Nádasdi Levente – Teva Gyógyszergyár Zrt. 
ifj. Bogsch Erik – Richter Gedeon Nyrt.

20.00–22.00  Vacsora élőzenével és borkóstoló a Kromat Kft. 
támogatásával 
Szabó Gergő – jazz-zongorista 
„Kiváló, egyedi zamatú borok, változatos szőlőhegyek, 
pincesorokkal tarkított települések – ez a Pannonhalmi 
Borvidék”

2022. szeptember 23., péntek

7.00–8.00 Reggeli

8.00–9.20 IV. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: URBÁNYI ZOLTÁN

8.00–8.20  Technológiai változtatások észlelése a biologikumok 
minőségi paramétereiben – kihívások a bioszimiláris 
fejlesztésben 
Garai Ágnes Szonja, Szemők Zsolt, Urbányi Zoltán 
Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Kutatási Osztály

8.20–8.40  Introduction of a capillary gel electrophoresis based 
workflow for biotherapeutics characterization: size, charge, 
and N-glycosylation variant analysis of bamlanivimab, an 
anti-COVID-19 product 
Guttman András  
University of Debrecen, Faculty of Medicine, Research Center 
for Molecular Medicine, Horváth Csaba Memorial Laboratory 
of Bioseparation Sciences

8.40–9.00  Take charge of your development timelines with the BioPhase 
8800 System 
Lutz Büchner 
SCIEX CE & BioPharma EMEA

9.00–9.20  Új Shimadzu UHPLC és tömegspektrométer a peptid- és 
fehérjeanalízis szolgálatában 
Földesi Zsolt 
Simkon Kft.

9.20–10.00 Kávészünet, kiállítók

TUDOMÁNYOS PROGRAM
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10.00–11.30 V. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: GUTTMAN ANDRÁS

10.00–10.20  NGR motívumot tartalmazó ciklopeptid dezamidációjának 
vizsgálata ciklikus ionmobilitás tömegspektrometriával 
Schlosser Gitta1, Papp Dávid1,2, Enyedi Kata Nóra3,4 

1ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, MTA-ELTE 
Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport 
2ELTE TTK Kémiai Intézet, Hevesy György Kémia Doktori Iskola 
3ELTE TTK Kémiai Intézet, ELKH-ELTE Peptidkémiai 
Kutatócsoport 
4ELTE TTK Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék 

10.20–10.40  Hidrogén-deutérium csere tömegspektrometria alkalmazása 
monoklonális antitestek magasabb rendű szerkezetének 
vizsgálatára 
Lénárt Péter1,2, Faludi Tamás1, Háda Viktor1, Schlosser Gitta2 
1Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály, 
Szerkezetkutatási Csoport 
2ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, MTA-ELTE 
Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport

10.40–11.00  Xevo G3 Q-Tof: Technológia vezérelt teljesítmény fejlesztés 
biohasonló jellemzésekhez 
Gali Attila 
Waters Kft.

11.00–11.10  Label-free, egysejt proteomikai megoldás bemutatása 
Pál Róbert 
Flextra-Lab Kft.

11.10–11.30  Sample preparation tools for robust, reliable and accurate 
mass spec protein characterization and proteomic analysis of 
biologics 
Asli Sirmaci 
Promega GmbH

11.30–12.00 Kávészünet, kiállítók

TUDOMÁNYOS PROGRAM

12.00–13.00 VI. SZEKCIÓ – ÜLÉSELNÖK: ZÁVODSZKY PÉTER

12.00–12.20  Diagnosztikai enzimek fejlesztése a pandémia idején 
Lőrincz Zsolt1, Hajdú István1, Flachner Beáta1, Szilágyi 
Katalin1, Zsigmond Áron1, Bulyáki Éva1, Rácz Piroska1, Balczer 
Júlia1, Zotter Ágnes1, Bodnár Vivien1, Mészáros Petra1, Mokos 
Dániel1, Benedek Anett1, Kiss Benjámin1, Kövesi Balázs1, 
Petres Melinda1, Kladni-Fabó Gabriella1, Pedro Quintas2, Piotr 
Wysoczanski2, Mark Stevens2, Dormán György1, Cseh Sándor1 
1TargetEx Biotechnológiai Kft. 
2PCR Biosystems Ltd.

12.20–12.40  A klasszikus komplement útvonal kompetitív inhibíciója 
exogén egyláncú C1q feji doméneket tartalmazó fehérjékkel 
Vadászi Henrietta1,2, Kiss Bence3, Micsonai András2, Schlosser 
Gitta4, Szaniszló Tamás3, Kovács Réka2, Györffy Balázs2, 
Kékesi Katalin5, Yuji Goto6, Uzonyi Barbara7, Liliom Károly8, 
Kardos József2 
1Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály, 
Biofizikai Módszerfejlesztési Csoport 
2ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék, ELTE NAP 
Neuroimmunológiai Kutatócsoport 
3ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék 
4ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, MTA-ELTE 
Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport 
5ELTE TTK Biológiai Intézet, Biokémiai Tanszék, ELTE 
NAP Neuroimmunológiai Kutatócsoport & Élettani és 
Neurobiológiai Tanszék 
6Osaka University, Global Center for Medical Engineering and 
Informatics  
7ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék & ELKH 
MTA-ELTE Komplement Kutatócsoport 
8SE ÁOK, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

12.40–13.00  Bioszimilaritás igazolására szolgáló, komplex 
hatásmechanizmuson alapuló bioassay fejlesztési irányai 
Fizilné Nyitrai Mónika, Rittler Dominika, Bodor Csaba, 
Cselovszkiné Balogh Zsófia, Juhász Cintia, Rábai Erzsébet 
Richter Gedeon Nyrt., Bioassay Fejlesztési Osztály



10 11Biologikum-analitikai mb. VI. ülése, 2022Biologikum-analitikai mb. VI. ülése, 2022

ELŐADÁSOK ÖSSZEFOGLALÓI

13.00–13.20  Zárszó 
Háda Viktor elnök

13.30–15.00 Svédasztalos ebéd

TUDOMÁNYOS PROGRAM
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AMILOID-KONTROL: GASZTROINTESZTINÁLIS HORMON AMILOIDOK 
STABILITÁSA ÉS POLIMORF TÉRSZERKEZETÜK 

Horváth Dániel, Taricska Nóra, Bencs Fruzsina, Dürvanger Zsolt, Sulyok-Eiler 
Máté, Harmat Veronika, Farkas Viktor és Perczel András

Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium & MTA-ELTE Fehérjemodellező 
Kutatócsoport, Kémiai Intézet, ELTE

A szekretin-szerű gasztrointesztinális hormon hatású oligo- és polipeptidek 
egy része (pl. glukagon) – szisztémás felhasználásukat megelőzően a szer ve-
zetünkben – funkcionális amiloidként tárolódik. Mielőtt a vérpályába kerülnek 
és ott felveszik natív, biológiailag aktív térszerkezetüket, majd így a megfelelő 
GPCR receptorhoz kötődnek, azelőtt rendezett amiloid fibrillumok formájában, 
savas szekréciós vezikulákban (pH~5.2) tárolódnak. A vércukorszint szabályzás 
kulcsmolekulái, a glukagon család gasztrointesztinális polipeptidjei (glukagon, 
GLP-1, GLP-2, GIP stb.) tehát kettős térszerkezeti potenciállal rendelkeznek, 
nevezetesen amikor tárolva vannak, akkor amiloid formát öltenek, amikor 
viszont hormonként működnek, akkor viszont egyedi, natív 3D-formájukat ve-
szik fel. Munkánk során nem csak ezen polipeptidek amiloidképződésének 
mechanizmusát térképeztük fel, de azonosítottuk azokat az aminosavakat 
és rövidebb szakaszokat (motívumokat), amelyek az amiloidképzés kulcsát 
és reverzibilitását jelentik. Röntgendiffrakció segítségével meghatároztuk a 
GLP-1, GLP-2, Exenatid és származékai aggregációs magjait, illetve elemeztük 
az amiloid kristályszerkezetek polimorf módosulatait. A kombinált kiroptikai 
mérések (ECD és VCD), valamint a röntgen adatok és az f(c(peptid), pH, T, 
c(ion), t) paramétertér jellemzésével tanulmányoztuk a pH-függő amiloid-
képződés molekuláris hátterét. A bioaktív polipeptidek amiloid aggregációja 
kétélű fegyver! Ezért fontos rámutatnunk arra, hogy a Glu és/vagy Asp 
oldalláncok protonáltsági állapota – mint molekuláris kapcsolók – hogyan 
vezérlik a térszerkezeti modus kiválasztásának folyamatát. Tanulmányoztuk 
azt is, hogy az amiloidogén részek peremén elhelyezkedő kapuőr Lys és/vagy 
Arg aminosavak hogyan szabályozzák az asszociációs folyamatot, s hogy az 
aromás oldalláncú aminosavak miért Janus-arcúak. Ezen új adatok fényében a 
peptid-gyógyszerek aggregációs potenciálja (pl. Exenatid, Liraglutid) nem csak 
veszélyt jelent a gyártási folyamat során, de lehetőséget is arra, hogy alkalmas 
subcutan depo gyógyszereket fejlesszünk.

Referenciák:
Daniel Otzen, Roland Riek, Functional Amyloids. Cold Spring Harb Perspect 
Biol (2019) 11 (12). https://doi.org/10.1101/cshperspect.a033860.
Nóra Taricska, Dániel Horváth, Dóra K. Menyhárd, Hanna Ákontz-Kiss, 
Masahiro Noji, Masatomo So, Yuji Goto, Toshimichi Fujiwara, András Perczel, 
The route from the folded to the amyloid state: exploring the potential energy 
surface of a drug-like miniprotein. Chemistry A European Journal (2020) 26(9), 
1968-1978 | doi.org/10.1002/chem.201903826.
Dániel Horváth, Dóra K. Menyhárd, András Perczel, Protein Aggregation in a 
Nutshell: The Splendid Molecular Architecture of the Dreaded Amyloid Fibrils. 
Current Protein & Peptide Science (2019) 20(11), 1077-1088.
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SZELEKTÍV TUMOR CÉLZÓ MOLEKULA MESTERSÉGES EVOLÚCIÓS 
FEJLESZTÉSE ÉS CAR-T SEJT TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA

Farkas Sándor1, Brunyánszki Attila1, Szöőr Árpád2, Daniel Cioca1, Hornyák 
Péter1, Rácz Gábor1, Megyeri Márton1, Péterfi Zalán1 

1Vascular Research Group, Vascular Venture Kft., Budapest
2Biofizika és Sejtbiológia Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen

A természet számos lehetőséget kínál betegségek gyógyítására természetes 
formájukban előforduló molekulák használatával, vagy ezek irányított evo-
lú cióval módosított változatai révén. Az egyik ilyen lehetséges forrás az 
állati toxinok, mint például a klorotoxin, amelyet eredetileg klorid-ion csa-
tor na blokkólóként írtak le, de további kutatások révén felfedezték a speci-
fikus kötődési képességét a matrixmetallo-proteináz fehérje család 2-es 
tagjához (MMP-2). Az MMP-2 fehérje bizonyos szolid (pl. glioblasztóma, 
hasnyálmirigyrák) és liquid tumorok (akut myeloid/limfoid leukémia) esetében 
jelentős mértékben túltermelődik, amely szorosan kapcsolt invazívitással és 
metasztázis képzéssel. A Vascular Research Group (VRG) célja az volt, hogy 
jobb és szelektívebb tumor célzó klorotoxin származékot fejlesszen, amely a 
diagnosztikai felhasználás mellett, akár terápiás felhasználásra is alkalmas, 
mint pl.: kiméra antigén receptor T-sejt terápia.
Kísérleteinkben klorotoxinnal rokon skorpió toxin fehérje szegmentumok 
irányított permutációjával mesterséges klorotoxin analóg fágkönyvtárat hoz-
tunk létre, majd a könyvtárból fágbemutatásos eljárással vezérmolekulát 
választottunk az MMP-2 enzimhez való kötődéserősség alapján. A vezér-
molekulát helyspecifikus mutagenezissel és fágbemutatásos kötődés vizs-
gálattal tovább optimalizáltuk. Az optimalizálás eredményeként eljutottunk 
olyan klorotoxin analóg molekulákhoz, melyek 4-szer erősebben és szelek-
tívebben kötődnek az MMP-2 fehérjéhez, mint a klorotoxin, és MMP-2-t 
overexpresszáló tumorsejtek ugyancsak 4-szer hatékonyabban képesek 
felvenni. Az így kiválasztott klorotoxin analóg (CTXA) vezérmolekulát fejlesztjük 
tovább célzó molekulaként, specifikus fluoreszcens műtéti tumorfestő alkal-
mazásra, illetve irányított sejtterápiás CAR-T kezelésre, mely utóbbinál a CTXA 
szolgál célsejt felismerő molekulaként. 
A VRG a célzott molekuláris evolúció révén kifejlesztett CTXA analógokkal 
olyan 2. generációs CAR-T megoldást dolgozott ki, amely révén a CAR-T sejtek 
nagyobb affinitással kötődnek immobilizált MMP-2 fehérjéhez az originális 
CTX molekulával összehasonlítva. In vitro vizsgálataink szerint az analógok 
nagyobb specificitással kötődnek MMP-2 expresszáló sejtvonalokhoz, mint 
az originális CTX peptidet kifejező CAR-T sejtek. Citotoxicitási eredményeink 

szerint, korrelálva az affinitási és specifitási eredményekkel, az analógokat 
kifejező CAR-T sejtek nagyobb hatékonysággal ölik az MMP-2-t expresszáló 
sejteket, mint a CTX peptidet expresszáló CAR-T sejtek. Ugyanakkor az MMP-2 
fehérjét alacsonyan vagy egyáltalán nem expresszáló sejteket nem targetálják 
az analógokat kifejező CAR-T sejtek. Ezek az eredmények arra utalhatnak, hogy 
az analógokat kifejező CAR-T sejtek terápiás mellékhatása, illetve a szisztémás 
citokin vihar sokkal kisebb mértékű lehet, fokozott tumor elimináció mellett.
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MONOKLONÁLIS ANTITEST TERMELŐ SEJTVONALAK GENETIKAI 
STABILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI 
MÓDSZEREKKEL

Kozák László

Richter Gedeon Nyrt., Debreceni Molekuláris Biológiai Osztály

A monoklonális antitestek és más glikolizált fehérjék előállítása genetikailag 
módosított emlős sejttenyészetekkel történik. A sejtvonal fejlesztésre leg-
elter jedtebben alkalmazott kiindulási sejtek a kínai hörcsög petefészekből 
szár mazó CHO (Chinese Hamster Ovary) sejtek. A sejtvonalfejlesztés során a 
sejtek genomjába integrált expressziós vektorok tartalmazzák azt a gene tikai 
információt, amely lehetővé teszi a termelni kívánt antitestek ipari léptékben 
történő megtermelését. Habár a gondosan felépített screening stratégiáknak 
és a magas gén expressziót biztosító DNS vektor elemeknek köszönhetően 
ma már lehetőség van több g/liter hozamot produkáló klónok izo lálására, a 
produktivitás generációkon át történő fenntarthatóságának, és a terméket 
kódoló gének integritásának igazolása a fermentáció folyamán széles körű 
vizsgálatokat követel. Mivel az expresszált génekben történő bár milyen vál-
tozás közvetlen hatással van a termék minőségére, mind a gének szekven-
ciájának integritását, mind pedig azok kópiaszámbeli stabilitását összetett 
vizsgálatokkal kell igazolni a hatóságok felé. Munkánk célja egy olyan átfogó, 
a hatósági irányelveknek megfelelő molekuláris biológiai vizsgálati platform 
felépítése, amelynek segítségével már a sejtvonal fejlesztési projekt korai 
szakaszában lehetőségünk van azonosítani és kiszűrni a genetikailag instabil 
termelő klónokat. 

ANTIGÉN SPECIFIKUS HUMÁN MONOKLONÁLIS ELLENANYAGOK 
ELŐÁLLÍTÁSA FERTŐZÉSEN ÁTESETT EMBEREK VÉRÉBŐL

Szikora Bence, Kacskovics Imre

ELTE TTK Biológiai Intézet, Immunológiai Tanszék

A Nemzeti labor projekt keretein belül célunk olyan humán neutralizáló mono-
klonális antitestek fejlesztése, amelyeket a betegségből felépülő emberek 
fehérvérsejtjeiből (memória B-sejt) rekombináns fehérje előállítással hozunk 
létre. Ez a módszer a hazánkban jelenleg konvaleszcens szérumként ismert 
eljá rás 21. századi alternatívája, melynek azonban jelentős előnye, hogy az így 
fejlesztett ellenanyagok korlátlan mennyiségben állíthatók elő. Ennek során 
a betegségből felépült emberek véréből a betegség kórokozóját felismerő 
memória B sejteket szortolunk egyesével, áramlási citofluoriméter (FACS ARIA 
III.) segítségével. A sejteket osztódásra és ellenanyagtermelésre késztetjük, 
majd antigén specifikus ELISA segítségével kiválasztjuk azokat a sejteket, 
ame lyek képesek a patogén felismerésére. Ezekből molekuláris technikákkal 
rekombináns ellenanyagot állítunk elő, majd az ellenanyagokat tovább 
karakterizálva kiválasztjuk azokat a jelölteket, amelyek képesek megfelelően 
neutralizálni a patogént, azaz gátolni a patogén fertőzőképességét. Ezt 
köve tően megfelelő módszerekkel még tovább javítjuk a kiválasztott 
ellenanyag tulajdonságait (Fc receptorhoz való kötődés, fél-élet idő növelés, 
affinitás növelés stb.), és az előállított neutralizáló antitest hatékonyságát 
állatmodellekben teszteljük. A fenti ellenanyagok klónozása egyben olyan 
rekombináns ellenanyag fragmentumok előállítását is lehetővé teszi, amelyek 
irányított fehérjeevolúcióval tovább fejleszthetők. A folyamat végére egy olyan 
készítményünk lesz, ami nagy affinitással és specifikussággal semlegesíti a 
kórokozót; nagy mennyiségben, gyógyszeripari minőségben előállítható és 
megelőzésre is alkalmazhatók.
Célunk tehát egy olyan nemzeti laboratórium létrehozása, amely képes pa-
togén-specifikus ellenanyagokat klónozni, termelni és jellemezni, valamint 

képes ezeken alapuló ellenanyag 
fragmentumok irányított evolúciós 
tovább fejlesztésére. Az említett 
laboratórium képes lesz továbbá 
ellenanyag-, illetve ellenanyag 
frag mentum-alapú diagnosztikai 
eljá rások kifejlesztésére, valamint 
ilyen alapú, terápiás célú gyógy-
szer jelöltek fejlesztésére.
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APOPTOTIKUS SEJTPUSZTULÁS VIZSGÁLATA 
ELEKTRONMIKROSZKÓPPAL ÉS TUNEL MÓDSZERREL 

Lőw Péter

ELTE TTK Biológiai Intézet, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék

Irodalmi adatok alapján a FasL-stimulált primer monociták CD14+/CD16+ pop-
ulációja érzékeny az apoptózisra, amit IgG kezelés fokozhat. Vizsgálataink 
célja ennek a hatásnak az igazolása és a Richter-féle bioszimiláris hatóanyag 
jellem zése volt, valamint annak bizonyítása, hogy ugyanazt a hatást váltják ki 
a törzs könyvezett gyógyszerek és a saját fejlesztésű gyógyszerkészítmény.
A transzmissziós elektronmikroszkóp alkalmas a sejtek ultrastruktúrájának 
nagy felbontásban történő vizsgálatára és a sejtpusztulás morfológiájának 
meghatározására. A Richter laborban tenyésztett és kezelt pro-monocita 
sejt mintákat fixáltuk, beágyaztuk és az ultravékony metszeteket elektron-
mikroszkópban vizsgáltuk. A monocita sejtek többnyire kerekek vagy ová-
lisak voltak, átlagos átmérőjük 6-10 µm, számos egyenlőtlen eloszlású 
mikrobohollyal és hosszabb nyúlvánnyal. Sejtmagjuk karéjos diszpergált 
euchro matinnal. Normális organellumokkal (mitokondriumok, rER, Golgi-
appa rátus) rendelkeztek. Magas a sejtek fagocitotikus aktivitása, az elhalt 
sejtek maradványait a szomszédos élő sejtek gyorsan fagocitálják. Gyakran 
megfigyelhetők bennük szekunder lizoszómák a felvett apoptotikus sejtek 
maradványaival. Az ultravékony metszeteket vizsgálva minden mintában 
találtunk pusztuló sejteket. A haldokló sejteken egyértelműen megfigyelhetők 
voltak az apoptózis általános jelei:
– a mikrobolyhok hiánya, elekrondenz heterokromatin a sejtmagok szélén,
– a magok blebesedése és feldarabolódása,
– a citoplazma kondenzációja, apoptotikus testek kialakulása.
Az apoptotikus sejtek számát és/vagy arányát csak az EM minták alapján nem 
lehet megítélni. Ehhez TUNEL (Terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP 
nick end labeling) vizsgálatot végeztünk. Ez a vizsgálat egyértelműen ké pes 
megjeleníteni a fragmentált DNS-molekulákat tartalmazó apoptotikus sejt-
magok jelenlétét. A fluoreszcens fénymikroszkópban több száz sejtet is gyorsan 
végignézhetünk, így a pusztuló sejtek aránya meghatározható. A kezeletlen 
sejtek között szinte nem lehetett apoptotikus jelet találni, míg a kezelt minták 
számos sejtje mutatott apoptotikus reakciót.
Sejttenyészetben ismeretlen típusú sejtpusztulást okozó kezelés hatásának 
pontos megállapítására, a feltételezett apoptózis mértékének meghatározására 
pozitív tapasztalataink alapján ajánljuk az EM és TUNEL technikák kombinált 
alkalmazását.

SOLUTIONS FOR YOUR CLEANROOM - LEARN HOW BIOMEDICA CAN 
MAKE YOUR DAILY LIFE EASIER

Regina Wachuda

Biomedica Medizinprodukte GmbH

To assist you in your daily QC challenge, Biomedica has put together a 
comprehensive product portfolio that includes environmental monitoring tools, 
such as media, air sampling devices (also de-centralised), innovative paperless 
software solutions for tracking and trending your EM samples and retrieving 
your data easily. We also got you covered when it comes to product QC, such as 
sterility testing, media fill, endotoxin testing and media QC.
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NMR COVID IDEJÉN

Batta Gyula, Gai Jiawei, Bereczki Ilona, Hirsch Edit, Bay Péter 

Debreceni Egyetem

A nagyfelbontású, nagyterű NMR módszerek alkalmasak fehérje-kismolekula 
inter akciók kimutatására és jellemzésére. A SARS-CoV-2 járvány kapcsán be-
mutatjuk az STD-NMR, a transferred NOESY, a kémiai eltolódás titrálás mód-
szerét és alkalmazásukat forgalomban lévő gyógyszer molekulák, természetes 
anyagok és azok konjugátumai esetén.

Referenciák:
1. Bereczki, Ilona; Papp, Henrietta; Kuczmog, Anett; Madai, Mónika; Nagy, 
Veronika; Agócs, Attila; Batta, Gyula; Milánkovits, Márton; Ostorházi, Eszter; 
Mitrović, Ana; Kos, Janko; Zsigmond, Áron; Hajdú, István; Lőrincz, Zsolt; Bajusz, 
Dávid; Keserű, György Miklós; Hodek, Jan; Weber, Jan; Jakab, Ferenc; Herczegh, 
Pál; Borbás, Anikó; Natural Apocarotenoids and Their Synthetic Glycopeptide 
Conjugates Inhibit SARS-CoV-2 Replication. Pharmaceuticals 14, 1111 (2021).
2. Curtin, Nicola; Bányai, Krisztián; Thaventhiran, James; Le Quesne, John; 
Helyes, Zsuzsanna; Bai, Péter; Repositioning PARP inhibitors for SARS-CoV-2 
infection(COVID-19); a new multi-pronged therapy for acute respiratory distress 
syndrome? British Journal of Pharmacology 177 (16), 3635-3645 (2020).

ACILAMINO-ACIL PEPTIDÁZ KRIOEM VIZSGÁLATA: A SZUBSZTRÁT 
MÉRETSZELEKCIÓ ÉS LIGANDUMKÖTÉS SZERKEZETI ALAPJAI

Harmat Veronika1,2, Kiss-Szemán Anna1, Takács Luca1, Orgován Zoltán3, 
Stráner Pál2, Jákli Imre2, Schlosser Gitta4, Naoki Hosogi5, Simonas 
Masiulus6, K. Menyhárd Dóra1,2, Perczel András1,2

1Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium, Kémiai Intézet, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem
2ELKH-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport
3Gyógyszerkémiai Kutatócsoport, Természettudományi Kutatóközpont
4MTA-ELTE Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport, Kémiai 
Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem
5EM Application Department, EM Business Unit, JEOL Ltd., Tokyo
6Materials and Structural Analysis Division, Thermo Fisher Scientific, 
Eindhoven

Az acilaminoacil peptidáz (AAP) vagy acilpeptid hidroláz funkciója az 
oligopeptidek vagy nem feltekeredett fehérjék az acilezett N-terminális ami-
no savának lehasítása. Az ubiquitin-proteaszóma rendszer modulátora, 
emellett a valproát/kabapenem gyógyszerkölcsönhatásban való részvétele 
is ismert. KrioEM módszerrel meghatároztuk az első, emlősből származó AAP 
komplexálatlan és ligandumkötött szerkezetét. Az enzim mozgékony régióinak 
dinamikáját és a kismolekulák kötődését molekulamodellezéssel vizs gáltuk. 
A tetramer felépítésű enzim a családjában eddig ismeretlen kettős mecha-
nizmussal végzi a szubsztrátjainak a szelektálását: 1) A feltekeredett fehérjék 
hidrolízissel szembeni védelmét az aktív helyhez vezető csatorna/üreg rendszer 
biztosítja. 2) A katalitikus triád fellazult, és látens és aktív konformációk 
keveréke figyelhető meg, így az aktív konfiguráció csak a szubsztrátkötés ha-
tására stabilizálódik. Az AAP/meropenem komplexben az aktív hely kon for-
mációs változása akadályozza meg a kovalens komplex felbomlását.
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THE LATEST INNOVATIONS IN BIOLOGICS CHARACTERIZATION AND 
QUALITY CONTROL USING LCMS

Steve Lock 

BioPharma, EMEAI, SCIEX

In this presentation we will understand how an alternative LCMS fragmentation 
technique, electron activated dissociation (EAD), is enabling scientists to 
better characterize their biologics and improve glycan mapping. EAD has been 
developed for the latest QTOF system which incorporates new technology 
to provide a sensitivity which rivals triple quadrupole (QQQ) performance 
enabling researchers to detect and confirm impurities at even lower levels and 
this talk will highlight some applications which utilize this new technology.

SEMI-PREPARATIVE LC PURIFICATION AND ANALYTICAL 
CHARACTERIZATION OF CHEMICAL SCISSORS FOR IMPURITY 
PRECISION PROFILING AND GENOMIC FINGERPRINTING

Dennis Köhler

Thermo Fisher Scientific, Germany

The impressive success of mRNA vaccines in the Covid-19 pandemic has 
fueled the hope for further applications that may open a new age of medical 
therapies. As for any kind of pharmaceutical agent strict control strategies 
from early process development to final product is an essential precondition. 
Assembled of several thousand nucleotides, the molecular mass of these 
compounds is in the megadalton range. The large size coupled with the lability 
against chemical, enzymatic or even mechanical treatment are responsible for 
the stability of chemically sensitive mRNAs. Failure in the essential regions 
such as the Cap structure and poly A tail can have critical consequences on 
the integrity and/or translation. To handle the challenges of purification and 
analytical characterizations of these complex molecules, modern fingerprinting 
techniques utilizing chemical scissors play a leading role by cleaving regions 
of interest with high precision into qualifiable and quantifiable fragments. 
The mapping of subsequent digest fingerprints as well as the analysis and 
purification of synthetic reagents require highly precise analytical and semi-
preparative chromatographic methods and instrumentation to facilitate the 
precise purification and characterization.
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TECHNOLÓGIAI VÁLTOZTATÁSOK ÉSZLELÉSE A BIOLOGIKUMOK 
MINŐSÉGI PARAMÉTEREIBEN – KIHÍVÁSOK A BIOSZIMILÁRIS 
FEJLESZTÉSBEN

Garai Ágnes Szonja, Szemők Zsolt, Urbányi Zoltán

Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Kutatási Osztály

A biologikumok olyan nagyméretű fehérje alapú gyógyszerkészítmények, 
amelyek szintézisükkor a sejtben történő poszttranszlációs módosulásoknak 
köszönhetően számos paraméterükben természetes heterogenitást mutatnak. 
A biológiai rendszerben előállított gyógyszerek velejárói, hogy ezen variánsok 
profilja a gyártási idővel változhat, hiszen a finom technológiai és gyártásból 
adódó változtatásokra is érzékenyen reagálhatnak. 
Egy bioszimiláris fejlesztés során alapvető cél, hogy a fehérje fiziko-ké miai 
és biológiai tulajdonságai nagyfokú hasonlóságot mutassanak a referen-
cia termékkel szemben. Ennek érdekében a fejlesztés teljes fázisában folya-
ma tosan szükséges monitorozni a minőségi profilt így biztosítva a termék 
hatékonyságát, biztonságosságát.
Schiestl és munkatársai az Aranesp®, a Rituxan/Mabthera® és az Enbrel® 
esetében, valamint Kim és munkatársai Herceptin® sarzsokat vizsgálva 
különböző analitikai módszerekkel igazolták, hogy szignifikáns eltérések 
figyelhetők meg az adott biologikum minőségi paramétereiben, melyek korre-
lációt mutatnak a vizsgált sarzsok lejárati dátumával. 
A Richter Gedeon által fejlesztett IgG2-es típusú monoklonális antitest bio-
szimiláris (RGB-14) fejlesztése alatt referencia termékek teljes sora lett modern 
fiziko-kémiai és biológiai analitikai módszerekkel széles körűen karakterizálva. 
A vizsgálat 2018 márciusa és 2024 októbere között lejáró európai, amerikai, 
valamint japán piacról származó sarzsok felhasználására terjedt ki.
A 2020 áprilisáig lejáró sarzsok vizsgált tulajdonságiban erős konzisztencia 
figyelhető meg. Azonban az ezt követően lejáró tételek esetében, beleértve 
mindhárom piac termékeit, több fiziko-kémiai (glikáció, diszulfid izoforma 
profil, töltés variáns profil, N-glikoziláció) parméter is egyirányú eltérést mu-
tatott. Elemzéseinkből kiderült, hogy mindezen eltérések nem mutathatóak ki 
az anyag biológiai aktivitásában, melyet két különböző módszerrel is sikerült 
megerősíteni. 
Ezeket a változásokat a folyamatos, ujjlenyomat-szerű („fingerprint”) 
adatgyűjtéssel lehet megfelelően detektálni, amihez az analitikai módszerek 
összehangolt alkalmazása és a statisztikailag megfelelő számú adat szükséges. 

INTRODUCTION OF A CAPILLARY GEL ELECTROPHORESIS BASED 
WORKFLOW FOR BIOTHERAPEUTICS CHARACTERIZATION: 
SIZE, CHARGE, AND N-GLYCOSYLATION VARIANT ANALYSIS OF 
BAMLANIVIMAB, AN ANTI-COVID-19 PRODUCT

Andras Guttman 

Horváth Csaba Memorial Laboratory of Bioseparation Sciences, Research 
Center for Molecular Medicine, Faculty of Medicine, University of Debrecen, 
Hungary

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is a major public health problem worldwide 
with 5-10% hospitalization and 2-3% global mortality rates. The disease 
is caused by a betacoronavirus called Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS CoV-2). The receptor-binding domain (RBD) of the Spike 
protein expressed on the surface of the virus plays a key role in the viral entry 
into the host cell via the angiotensin-converting enzyme 2 receptor. Neutralizing 
monoclonal antibodies having the RBD as a target have the ability to inhibit 
ACE2 receptor binding, therefore, prevent SARS-CoV-2 infection, represent 
a promising pharmacological strategy. Bamlanivimab is the first anti-spike 
neutralizing monoclonal antibody, which got an emergency use authorization 
from the FDA for COVID-19 treatment. Albeit, bamlanivimab is primarily a 
neutralizing mAb, some of its effector function related activity was also 
emphasized. The effector function of antibody therapeutics is greatly affected 
by their N-linked carbohydrates at the conserved Fc region, possibly influenced 
by the manufacturing process. Various capillary gel electrophoresis methods are 
widely accepted in the biopharmaceutical industry for the characterization of 
therapeutic antibodies. In this paper we introduce a capillary gel electrophoresis 
based workflow for i) size heterogeneity analysis to determine the presence/
absence of the non-glycosylated heavy chain (NGHC) fragment (SDS-CGE); ii) 
capillary gel isoelectric focusing for possible N-glycosylation mediated charge 
heterogeneity determination, e.g., for excess sialylation and finally, iii) capillary 
gel electrophoresis for N-glycosylation profiling and sequencing. Our results 
have shown the presence of negligible amount of non-glycosylated heavy 
chain (NGHC) while 25% acidic charge variants were detected. Comprehensive 
N-glycosylation characterization revealed the occurrence of approximately 8.2% 
core-afucosylated complex and 17% galactosylated N-linked oligosaccharides, 
suggesting the possible existence of ADCC effector function in addition to the 
generally considered neutralizing effect of this particular therapeutic antibody 
molecule.
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TAKE CHARGE OF YOUR DEVELOPMENT TIMELINES WITH THE 
BIOPHASE 8800 SYSTEM

Lutz Büchner

SCIEX CE & BioPharma EMEA 

The new BioPhase 8800 – a multichannel CE system to speed-up analysis and 
reduce method development time.

The presentation will include a data comparison for both CE-SDS and cIEF 
results obtained by the new Biophase 8800 system compared to data obtained 
with PA800plus instruments.
An outlook of new developments on applications will be given as well.

ÚJ SHIMADZU UHPLC ÉS TÖMEGSPEKTROMÉTER A PEPTID ÉS FEHÉRJE 
ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

Földesi Zsolt

Simkon Kft. 

Az előadás során bemutatásra kerül az új Nexera XS inert UHPLC rendszerünk, 
amely biomolekulák elválasztástechnikai problémáira kínál megoldást, mint 
pél dául a nem megfelelő csúcsalak és elméleti tányérszám, visszanyerési 
prob lémák.
Bemutatjuk továbbá az LCMS-2050 kompakt, nagy érzékenységű egyszeres 
kvadrupól tömeg-spektrométerünket, amely mind méretében, mind meg je le-
nésében illeszkedik az új Nexera HPLC generációhoz.
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NGR MOTÍVUMOT TARTALMAZÓ CIKLOPEPTID DEZAMIDÁCIÓJÁNAK 
VIZSGÁLATA CIKLIKUS IONMOBILITÁS TÖMEGSPEKTROMETRIÁVAL

Schlosser Gitta1, Papp Dávid1,2, Enyedi Kata Nóra3,4

1MTA-ELTE Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport, 
Analitikai Kémiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem
2Hevesy György Kémia Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem
3ELKH-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Eötvös Loránd Tudományegyetem
4Szerves Kémiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem

A fehérjékben előforduló aszparagin aminosavak nem enzimatikus 
dezamidációja fiziológiás körülmények között a poszttranszlációs módo su-
lások egyik fő útvonala, amelyet számos betegséggel, valamint a sejtek öre-
ge désével is összefüggésbe hoztak. A dezamidáció során egy szukcinimid 
intermedieren keresztül izoaszpartil és aszpartil származékok keveréke alakul 
ki. Különösen kedvező a folyamat az NGR (Asn-Gly-Arg) motívumot tartalmazó 
peptidek és fehérjék esetén, amelyekből izoDGR és DGR származékok ala-
kul hatnak ki, jellemzően 3:1 arányban. A folyamat nyomon követését és 
tömegspektrometriás szerkezetmeghatározását nehezíti, hogy az aszparagin 
és (izo)aszpartil származékok között csak 1 Da tömegkülönbség van, illetve 
az izomerek egymástól nem különböztethetőek meg a szokványos kísérleti 
körül mények között. Az ionmobilitás spektrometria erre a problémára nyújt 
alternatív szerkezetvizsgálati lehetőséget.
Kísérleteink során egy kis tagszámú bioaktív ciklopeptid dezamidációjával és 
a termékek – ciklikus ionmobilitás tömegspektrometriával történő – szer ke zet-
vizsgálatával foglalkoztunk. Az NGR motívumot tartalmazó ciklo[KNGRE]-NH2 
peptid átalakulásának vizsgálatához többciklusos ionmobilitás elválasztást 
alkalmaztunk, UPLC-MS elemzéssel kombinálva. A mérésekhez alkalmazott 
Waters Select Series Cyclic IMS tömegspektrométer fő előnye, hogy a nagy 
felbontású és nagy tömegpontosságú tömegspektrometriás elemzés mellett 
az ionmobilitás elválasztáshoz alkalmazott úthossz növelésével akár 
azonos molekulatömegű komponensek is elválaszthatóak egymástól. Az 
egyik várhatóan keletkező származékot, a ciklo[KDGRE]-NH2 peptidet refe-
ren ciavegyületként előállítva képesek voltunk az összes keletkező termék, 
beleértve a D/izoD valamint a C-terminálison dezamidálódó származék elvá-
lasz tására és azonosítására. 

Köszönetnyilvánítás:
A munkát az MTA Lendület programja támogatta. A Waters Select Series Cyclic 
IMS tömegspektrométer beszerzése az ELTE Szint+ Tématerületi Kiválósági 
Program keretében valósult meg, az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
támogatásával. A 2018-1.2.1-NKP-2018-00005 számú projekt a Nemzeti 
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 2018-
1.2.1-NKP pályázati program finanszírozásában valósult meg.
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HIDROGÉN-DEUTÉRIUM CSERE TÖMEGSPEKTROMETRIA 
ALKALMAZÁSA MONOKLONÁLIS ANTITESTEK MAGASABB RENDŰ 
SZERKEZETÉNEK VIZSGÁLATÁRA

Lénárt Péter1,2, Faludi Tamás1, Háda Viktor1, Schlosser Gitta2

1Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály, Szerkezetkutatási 
Csoport
2ELTE TTK Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék, MTA-ELTE Lendület 
Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport

A hidrogén-deutérium csere tömegspektrometria (Hydrogen/Deuterium 
Exchange Mass Spectrometry, HDX-MS) sokoldalú alkalmazhatóságának 
köszön hetően a fehérjék magasabb rendű szerkezetvizsgálatának egyik legel-
terjedtebben alkalmazott eszközévé vált a spektroszkópiai technikák mellett. 
A fehérjék deutériumfelvételének időbeli követésével információ szerezhető 
többek között fehérje-fehérje és fehérje-ligandum kölcsönhatásokról, epitópok 
elhelyezkedéséről, fehérjék feltekeredéséről, konformációjáról. Mivel a HDX-
MS technika alkalmas a különféle módosítások, a pontmutációk, vagy pl. a 
stresszvizsgálatok magasabb rendű szerkezetre gyakorolt hatásának időbeli 
köve tésére, lokalizálására, emiatt a módszer alapvető részét képezi mind az 
originális, mind a bioszimiláris készítményfejlesztés analitikai eszköztárának. 
A HDX-MS módszerek fejlesztése, kiértékelése, illetve validálása számos 
kihívást tartogat, amely mind a mai napig aktív kutatás tárgyát képezi

Referencia:
James EI, Murphree TA, Vorauer C, Engen JR, Guttman M. Advances in Hydrogen/
Deuterium Exchange Mass Spectrometry and the Pursuit of Challenging 
Biological Systems. Chem Rev. 2022 Apr 27;122(8):7562-7623. doi: 10.1021/acs.
chemrev.1c00279. Epub 2021 Sep 7. PMID: 34493042; PMCID: PMC9053315.

XEVO G3 Q-TOF: TECHNOLÓGIA VEZÉRELT TELJESÍTMÉNY FEJLESZTÉS 
BIOHASONLÓ JELLEMZÉSEKHEZ

Gali Attila

Waters Kft.

Xevo G3 Q-Tof technológia fejlesztések

1. StepWave XS
Megnövelt érzékenység a kihívást jelentő molekulák meghatározásánál

2. Adaptív intenzitásszabályozás (AIC)
Megnövelt dinamika tartomány célzott és nem célzott meghatározásoknál
ToF-MRM: szelektivitást és érzékenységet ad a mennyiségi elemzéseknél

3. Optimalizált ionoptika
Módosított optika és hangolás a szennyeződés csökkentése és az élettartam 
növelése érdekében
Megnövelt robusztusság

Példák:
– mAb biohasonlóság vizsgálata Intact és Subunit LCMS analízissel
– Peptid térkép és MAM vizsgálatok infliximab biohasonlóság kiértékeléséhez
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LABEL-FREE, EGYSEJT PROTEOMIKAI MEGOLDÁS BEMUTATÁSA

Pál Róbert

Flextra-Lab Kft.
 
Az egysejtbiológia azt az ígéretet hordozza magában, hogy megfejti a bio-
lógiai folyamatok összetettségét azáltal, hogy a szövet egyik leg ki sebb 
összetevőjének, a sejtnek az izolált elemzésére összpontosít. Az egy sej-
tes genomikát és transzkriptomikát néhány éve alkalmazzák a kutató-
labo ratóriumokban, a léptékváltás nehezebbnek tűnik a többi omika meg-
kö zelítésnél: mivel a fehérjék, lipidek, glikánok és más metabolitok nem 
amplifikálhatók, mint a DNS- vagy RNS-szálak, az analízis érzékenységi gátját 
először fel kell oldani ahhoz, hogy egysejtszintű omikai elemzést lehessen 
végezni.
Négy évvel ezelőtt a Bruker bemutatta a timsTOF PRO technológiát, amely 
soha nem látott szintű kombinált szelektivitást, sebességet és érzékenységet 
kínál, így közel került az érzékenységi küszöbhöz, amely az egy sejten végzett 
omikakutatások elvégzéséhez szükséges, miközben megfelelő eredményt 
biztosít.
Bemutatjuk a timsTOF PRO kialakításának egy olyan evolúcióját, amely örökli 
a korábbi rendszer előnyeit, és lehetővé teszi az egysejt-elemzés érzékenységi 
korlátozásának megoldását.

SAMPLE PREPARATION TOOLS FOR ROBUST, RELIABLE AND ACCURATE 
MASS SPEC PROTEIN CHARACTERIZATION AND PROTEOMIC ANALYSIS 
OF BIOLOGICS

Asli Sirmaci

Promega GmbH

Common shortcomings of protein mass spec sample preparation include 
insufficient digestion, negative side effects including artificial modifications 
and non-specific cleavages, lengthy and laborious procedures, poor protein 
extraction and peptide recovery.  Our mass spectrometry products are used 
for many proteomics research and drug development applications, including 
identification and characterization of biotherapeutic antibodies and evaluation 
of post-translational modifications that may affect antibody efficacy or stability. 
We offer solutions to achieve robust, reliable and accurate protein and proteome 
characterization with mass spectrometry.
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DIAGNOSZTIKAI ENZIMEK FEJLESZTÉSE A PANDÉMIA IDEJÉN 

Lőrincz Zsolt1, Hajdú István1, Flachner Beáta1, Szilágyi Katalin1, Zsigmond 
Áron1, Bulyáki Éva1, Rácz Piroska1, Balczer Júlia1, Zotter Ágnes1, Bodnár 
Vivien1, Mészáros Petra1, Mokos Dániel1, Benedek Anett1, Kiss Benjámin1, 
Kövesi Balázs1, Petres Melinda1, Kladni-Fabó Gabriella1, Pedro Quintas2, Pi-
otr Wysoczanski2, Mark Stevens2, Dormán György1, Cseh Sándor1 

1TargetEx Biotechnológiai Kft., www.targetex.com 
2PCR Biosystems Ltd., www.pcrbio.com

A koronavírus járvány elleni küzdelem fontos eszköze a gyors és pontos mole-
kuláris diagnosztikai módszerek kifejlesztése. A víruskimutatás során leg-
gyakrabban az úgynevezett „1-step” RT-PCR mixek kerülnek alkalmazásra a 
diagnosztika során. Ezeknek a kiteknek mindegyike tartalmazza az általunk is 
gyártott fehérje komponenseket: Reverz transzkriptáz enzim, DNS polimeráz 
enzim (általában Taq DNS polimeráz I enzim), RNáz inhibítor fehérje.  
A pandémia idején számos analitikai kihívással szembesültünk a diagnosztikai 
termékeink fejlesztése, gyártása, léptéknövelése és minőségbiztosítása során. 
Az eddigi méréseinkhez képest érzékenyebb DNáz és RNáz aktivitási mérést 
állítottunk be. Ezeket az érzékeny analitikai módszereket fel tudtuk használni 
egy új magyarországi pipettahegy gyártó termékeinek a minőségellenőrzése 
során is.
A PCRBiosystems-el közösen olyan 1-step RT-PCR reakcióelegyet sikerült kifej-
leszteni, amely liofilizálható, vagy akár be is szárítható, ezáltal lehetővé válik a 
diagnosztikához használható reagensek egyszerű szállítása és tárolása.
Fejlesztéseinket pályázati (2018-1.1.1-MKI-2018-00106 és 2020-1.1.2-PIACI-
KFI-2021-00274) és saját forrásokból valósítottuk meg. 

A KLASSZIKUS KOMPLEMENT ÚTVONAL KOMPETITÍV INHIBÍCIÓJA 
EXOGÉN EGYLÁNCÚ C1Q FEJI DOMÉNEKET TARTALMAZÓ FEHÉRJÉKKEL

Vadászi Henrietta1,2, Kiss Bence3, Micsonai András2, Schlosser Gitta4, 
Szaniszló Tamás3, Kovács Réka2, Györffy Balázs2, Kékesi Katalin5, Yuji Goto6, 
Uzonyi Barbara7, Liliom Károly8, Kardos József9

1Richter Gedeon Nyrt., Biotechnológiai Analitikai Osztály, Biofizikai 
Módszerfejlesztési Csoport
2ELTE NAP Neuroimmunológiai Kutatócsoport, Biokémiai Tanszék, Biológiai 
Intézet, ELTE
3Biokémiai Tanszék, Biológia Intézet, ELTE
4MTA ELTE Lendület Ionmobilitás-tömegspektrometria Kutatócsoport, 
Analitikai Kémiai Tanszék, Kémiai Intézet, ELTE
5ELTE NAP Neuroimmunológiai Kutatócsoport, Biokémiai Tanszék, Biológiai 
Intézet, ELTE; Élettani és Neurobiológiai Tanszék, Biológiai Intézet, ELTE 
6Global Center for Medical Engineering and Informatics, Osaka University, 
Osaka, Japan
7Immunológiai Tanszék, Biológiai Intézet, ELTE; MTA-ELTE Komplement 
Kutatócsoport, Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
8Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Általános Orvostudományi Kar, 
Semmelweis Egyetem
9ELTE NAP Neuroimmunológiai Kutatócsoport, Biokémiai Tanszék, Biológiai 
Intézet, ELTE

A C1q fehérje a veleszületett immunrendszer klasszikus komplement 
kaszkádjának első eleme, jól karakterizált immunfunkciókkal és interakciós 
part nerekkel rendelkező fehérje. Friss kutatási eredmények alapján a C1q 
a központi idegrendszerben is jelentős szereppel bír a szinapszisok eltá vo-
lításában mind az egészséges agyban, mind neurodegeneratív betegségek 
előrehaladtával. A szinapszisok eltávolításának molekuláris háttere azonban 
egyelőre csak részben felderített. Munkám során monomer és multimer 
egyláncú C1q konstrukciókat terveztem (sc-gC1q), amelyek a C1q interakcióiban 
részt vevő feji doménekből (gC1q) tevődik össze, viszont az effektor funkciókért 
felelős kollagén-szerű szárat (CLR) nem tartalmazzák. A fehérjéket prokarióta 
expressziós rendszerben állítottuk elő, majd szerkezetét cirkuláris dikroizmus 
spektroszkópiával, tömegspektrometriával, analitikai gélszűréssel, valamint 
analitikai centrifugával végzett kísérletekkel ellenőriztük. Továbbá ELISA és 
SPR technikák segítségével karakterizáltuk a variánsok interakcióit a komple-
ment aktivátor immunglobulinokkal és neuronális pentraxin fehérjékkel. 
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A sc-gC1q fehérje variánsok inhibíciós képességét hemolízis esszével, C4 
ELISA és immortalizált hippokampális sejtvonalon végzett gátlási kísérletek 
segítségével mutattuk be. A sc-gC1q fehérjék a jövőben elősegíthetik a C1q 
központi idegrendszerbeli szerepének felderítését in vivo.

BIOSZIMILARITÁS IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ, KOMPLEX 
HATÁSMECHANIZMUSON ALAPULÓ BIOASSAY FEJLESZTÉSI IRÁNYAI

Fizilné Nyitrai Mónika, Rittler Dominika, Bodor Csaba, Cselovszkiné Balogh 
Zsófia, Juhász Cintia, Rábai Erzsébet

Richter Gedeon Nyrt., Bioassay Fejlesztési Osztály

A bioszimiláris gyógyszertermékek olyan biotechnológiai úton előállított 
készítmények, melyek minden lényeges tulajdonságukban közel azonosak egy 
már engedélyezett biológiai gyógyszerrel (originális készítménnyel). Az ori-
gi nális készítményével való hasonlóság igazolására számos összehasonlító 
vizsgálatot el kell végezni a hatósági elvárásoknak megfelelően. A vizsgálatok 
egyik nélkülözhetetlen csoportját a sejtalapú funkcionális bioassay vizsgálatok 
képezik. Ezek során a gyógyszer biológiai aktivitását a sejtes térben zajló in vivo 
molekuláris hatásmechanizmust modellező in vitro módszerekkel határozzuk 
meg egy referencia készítményhez viszonyítva.
Mivel a különböző biológiai gyógyszerek egymástól eltérő hatásmechanizmussal 
rendelkeznek, a módszerek kifejlesztése az adott hatóanyagra specifikusan 
történik, így megtervezésük és kivitelezésük egy igen összetett és kihívásokkal 
teli analitikai feladat. Az assay alapjául szolgáló in vitro modellnek minél kö ze-
lebb kell állnia az emberi szervezetben lezajló biológiai folyamathoz, ugyan-
akkor a használni kívánt módszer változóit kellően nagy mértékben szükséges 
ismerni és kontrollálni ahhoz, hogy a módszer standardizált körülmények 
között is reprodukálható maradjon.
A csontritkulás és csontvesztés kezelésére alkalmazott terápiás ellenanyagok 
megakadályozzák a csont túlzott mértékű lebontását, lassítják a csontbontó 
folyamatokat. A hatásmechanizmust figyelembe véve olyan bioassay fejlesz-
tésére van szükség, amely a csont lebontásának mértékét kvantitatívan 
jellemzi. A szervezetben ezt a folyamatot speciális sejtek végzik, melyek a 
vérből származó sejtes előalakokból jönnek létre egy rendkívül összetett 
és kifinomult molekuláris szabályozás alatt álló differenciálódási folyamat 
során. Ahhoz, hogy ezt a folyamatot a modellünkben alkalmazni tudjuk, a 
sejteknek biztosítanunk kell a megfelelő környezeti feltételeket, egy alkal-
mas „csontfelszínt”, valamint meg kell találnunk azt a mérhető biológiai para-
métert, ami a folyamat jellemzése szempontjából releváns és a legkisebb 
változékonyságot mutatja.
Az előadás célja, hogy betekintést engedjen a módszer fejlesztésének korai 
szakaszába, megjelenítse a fejlesztés során felmerülő kérdéseket, szakmai 
dilemmákat, a lehetséges megközelítéseket és főbb elágazási pontokat.
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