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ezekkel rendre 0,780; 1,248; 1,872; 2,440 és 2,945 értékű jelet kapunk (önkényes 

egységekben). Egyenes arányosság áll-e fenn a jel és a koncentráció között? Alkalmas-e a 

módszer a koncentráció mérésére az 5-20 mg/l koncentráció tartományban? 

 

5. Egy A komponens oldatbeli koncentrációját olyan analitikai módszerrel mérjük, mely 

a koncentrációval egyenesen arányos jelet ad. A mennyiségi elemzéshez a B belső 

standardot használjuk. Először egy olyan oldatot mérünk, melyben mind az analát, 

mind a standard koncentrációja 10
-4

 M; ekkor az A komponens jele 120,8; a B 

komponensé 91,2 egység. Ezután vizsgáljuk az ismeretlen oldatot, melyhez annyi B 

komponenst tettünk, hogy annak koncentrációja 10
-4

 M legyen. Ekkor az A és B 

komponensekhez tartozó jel rendre 142,5 illetve 93,1 egység. Számítsa ki az A 

komponens koncentrációját az ismeretlen oldatban! (1,15x10
-
4 M) 

6. Egy adszorpciós megoszláson alapuló kromatográfiás mérés kromatogramján az A anyag 

csúcsának retenciós ideje 12,00 perc, t0 értéke 2,00 perc. Az eluens térfogatárama 1,00 

cm3/perc. Az állófázis térfogata az oszlopban Vs = 1,00 cm3 . Mennyi az A anyag megoszlási 

hányadosa a mozgó és az álló fázis között? (K=10) 

 

2.3. FOLYADÉKKROMATOGRÁFIA 

A folyadékkromatográfiában az eluens folyadék halmazállapotú. Kezdetben a függőlegesen befogott 

kromatográfiás oszlopon az eluens pusztán a hidrosztatikus nyomáskülönbség hatására áramlott át. Ez 

csak viszonylag nagy szemcseméretű allófázis alkalmazása esetén volt elég gyors, viszont az elméleti 

tányérmagasság a nagy szemcsék miatt nagy volt. Később áttértek a nagynyomású pumpák 

használatára, ami lehetővé tette a kisebb szemcseméreteket és a hatékonyabb elválasztásokat. Így 

alakult ki a HPLC: high performance liquid chromatography (vagy: high pressure liquid 

chromatography). Az analitikában ma már csak a nagynyomású módszer használatos. 

2.3.1. A HPLC-módszerek osztályozása 

Kromatográfiás módszer Állófázis minősége Mozgófázis összetétele 

Normál fázisú HPLC Poláris Apoláris 

Fordított fázisú HPLC Apoláris Poláris 

Fordított fázisú ionpár-kromatográfia Apoláris 
Poláris oldószerhez hidrofób iont 

adunk 

Ioncserés Felületen töltés van Puffer 

Ionkizárásos kromatográfia 
Felületen erős kationcserélő 

van 

Ásványisav-tartalmú víz vagy 

víztartalmú elegy 

Ionkromatográfia 
Kis ioncserélő kapacitású 

töltet 
Közepes vezetésű puffer 

Méretkizárásos kromatográfia Nagy pórusátmérőjű töltet Víz vagy szerves oldószer 

 

A fenti táblázatban az egyes HPLC-módszerek besorolása az álló- és a mozgófázis jellemző 

tulajdonsága alapján történt. 

Eluenserősség 

A folyadékkromatográfiában a mozgófázis jellemzésére alkalmazzák. Az eluenserősség (oldószer-

erősség) a vizsgált komponensek zömére érvényes tulajdonsága az eluensnek. 
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 Ha az eluenserősség kicsi, akkor a visszatartás (retenciós idő) nagy, 

 fordított esetben viszont a visszatartás kicsi. 

2.3.2. Normál fázisú folyadékkromatográfia 

(normal phase chromatography, NP-HPLC) 

Ha az állófázis polárisabb, mint a mozgófázis, vagy ami ezzel egyenértékű megfogalmazás: a 

mozgófázis apolárisabb jellegű, mint az állófázis. (A „normál” név csupán arra utal, hogy ez a 

technika terjedt el először.) 

Állófázis: szilikagél 

Állófázisnak poláris felületű, mechanikailag stabil (nyomásálló!) adszorbensek használhatók. Az 

NP-HPLC-ban ilyen mechanikailag ellenálló töltet a szilikagél. A szilikagél poláris jellegét a felületén 

található szilanolcsoportok adják. 

 A szilanolcsoportok savas karakterűek. Azokat a vegyületeket, amelyek savkatalízis 

hatására átalakulnak, szilikagélen nem lehet meghatározni. 

Szilikagél helyett ekkor semleges vagy enyhén bázikus alumínium-oxidot használunk. 

Mozgófázis: pl.: hexán + metanol 

A NP-HPLC-ben minél apolárisabb egy oldószer, annál kisebb az eluenserőssége. Az eluens 

(mozgófázis) fő komponense általában valamilyen szénhidrogén, például hexán. Ehhez az 

alapoldószerhez adunk          
 

 
  -ban poláris oldószert, például metanolt. A poláris oldószer 

koncentrációjának növelésével általában meredeken nő az eluenserősség. 

2.3.3. Fordított fázisú kromatográfia 

(reversed phase chromatography, RP-HPLC) 

Az állófázis mindig apolárisabb jellegű, mint a mozgófázis. 

Állófázis: módosított szilikagél 

A normál fázisú folyadékkromatográfiában használt szilikagél nagy mechanikai stabilitású, felülete 

viszont poláris. Ahhoz, hogy a felülete apoláris legyen, alkilcsoportokat tartalmazó klórszilánnal 

szokták reagáltatni. 
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2.3.3.1. ábra. Szilikagél felületének módosítása klórszilánnal. 

Eltérő felületi struktúrákat kapunk: attól függően, hogy az X1, X2 csoport  

-Cl, -OCH3 vagy -CH3 

 

A szilanolcsoportok egy része szabadon marad a hosszú alkilláncok túlzsúfolódása miatt. A szabadon 

maradt szilanolcsoportokat általában még egy rövid alkilcsoportokat tartalmazó klórszilánnal lekötik 

(endcapping), mert a szabad OH-csoportok egyes elválasztandó vegyületeknél erősen aszimmetrikus 

csúcsalakot okoznak. 

A szilikagél alapú állófázisoknál kritikus az eluens közeg pH-ja.  

 A szilikagél lúgos közegben oldódik. Az alkalmazásának felső pH határa ott van, ahol az 

oldhatóság már jelentős (pH = 8–9). 

 Kis pH-értékeknél a felületen levő alkilcsoportok hidrolízisének a sebessége nő 

jelentősen. Az alkalmazás alsó pH értéke 1–2 pH-nál van. 

Használatosak még egyéb töltetek is, például a nyomástűrő szén fázisok, polimer bevonatú 

szilikagélek, alumínium-oxid és cirkónium-oxid alapú töltetek. 

Az alkalmazások döntő többségében azonban a szilikagél alapú fordított fázisú töltetek a 

meghatározóak. 

Mozgófázis: oldószerelegy 

Poláris, kis viszkozitású, és a detektálást nem zavaró (például UV-detektor alkalmazása esetén jó UV-

fényáteresztésű) oldószerelegy. Az oldószerelegy legpolárisabb összetevője a víz. A víznél kapjuk a 

legnagyobb visszatartást, így az eluenserőssége kicsi. 

A retenció csökkentésére a vízhez vele elegyedő oldószert kell adnunk. Ilyen szerves oldószerek a 

következők: metanol (MeOH), acetonitril (ACN), etanol (EtOH), 2-propanol (2-PrOH), 

tetrahidrofurán (THF) és dioxán. 

Ezek az oldószerek az apoláris jellegű analátokat az előzőekben megadott sorrendben növekvő 

mértékben oldják, és így az eluenserősségük is így növekszik. 

 A fentiekben felsorolt oldószerek vízzel elegyítve (H2O-MeOH, H2O-MeOH-THF stb.) 

megfelelő elválasztást adnak, ha az analát nem tartalmaz savas vagy bázikus jellegű 

csoportot. 

 Ha tartalmaz, akkor a disszociációt, illetve a protonálódást vissza kell szorítani, mivel az 

ionos forma az apoláris állófázison egyáltalán nem adszorbeálódna. 

Ilyenkor az eluens pH-ját pufferekkel alkalmas értékre kell beállítani. A puffer-

koncentráció az eluensben 10–100  mmol/dm3 között változik. A leggyakrabban foszfát, 

borát és acetát puffereket használunk.  

2.3.4. Fordított fázisú ionpár-kromatográfia 

Az ionos vagy könnyen ionizálható vegyületek visszatartása a RP-HPLC-ben kicsi. A visszatartás 

növelésére és egyúttal a fordított fázisú kromatográfiás rendszer szelektivitásának növelésére az 

eluensbe 1–100  mmol/dm
3
 koncentráció tartományban ionpárképző hidrofób iont tehetünk. 

 A hidrofób ionok tipikusan ionos jellegű felületaktív anyagok, pl. nátrium-dodecilszulfát 

ionjai. 

 A hidrofób ion töltése a meghatározandóéval ellentétes. A hidrofób ellenion hatására 

megnő a vele ellentétes töltésű szerves vegyületek retenciója. Ennek mechanizmusa nem 

teljesen tisztázott. 
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2.3.5. Ioncserélő kromatográfia és ionkromatográfia 

Az ioncserélő kromatográfiában (ion exchange chromatography) és ionkromatográfiában (ion 

chromatography) hasonló típusú ioncserélőket használunk, azzal a különbséggel, hogy ionkroma-

tográfiánál a lehető legkisebb ioncserélő kapacitású töltetet kell használni. 

Pozitív vagy negatív töltésű állófázis alapján lehet: anion- vagy kationcserélő 

 Azokat az ioncserélőket, amelyek a kromatográfiás gyakorlatban használt pH-tartományban 

(általában 1–14) megtartják töltésüket erős anion- és kationcserélőknek nevezzük (pl. 

kvaterner ammóniumiont vagy szulfonsavcsoportot tartalmazó gyanták). 

 Azokat pedig, amelyek a pH változtatásával válnak ionossá (pl. karboxil-csoport disszo-

ciációja, amin-csoport protonálódása) gyenge anion-, illetve kationcserélőknek nevezzük. 

Az ioncserélők váza vagy szerves polimer (pl. sztirol-divinil-benzol), vagy módosított szilikagél. A 

modern folyadékkromatográfiás gyakorlatban azok a szerves polimer alapú töltetek kerültek előtérbe, 

amelyeknél az ioncserét és a töltet bizonyos mértékű apoláris jellegét is ki tudjuk használni. Példaként 

a szulfonált sztirol-divinil-benzolt említjük. A szilikagél alapú ioncserélők alkalmazási pH-tartománya 

a fent már említett okok miatt korlátozott. 

Mozgófázis: puffertartalmú víz-só-szerves oldószer elegy 

A puffer pH-val a vegyület disszociációfokát, a sókoncentrációval az ellenion mennyiségét és ezáltal 

az eluenserősséget, a szerves oldószerrel a vegyület oldhatóságát tudjuk a mozgófázisban befolyásolni. 

Detektálás 

Szervetlen ionok meghatározásánál az ionkromatográfiában a fő detektálási módszer a vezetőképesség 

mérés (mivel általában nincs UV-elnyelésük, tehát a legszokványosabb detektorral nem mérhetők). Ez 

a módszer megköveteli, hogy a detektorcellába jutó eluens vezetése, vagyis a háttérjel ne legyen túl 

nagy. Az eluáláshoz viszont valamilyen elektrolitoldat kell (hiszen például a desztillált víz nem 

eluálja a megkötött ionokat az ioncserélő töltetről). Az eluens vezetését úgy tudjuk csökkenteni, hogy 

az analitikai, vagyis az elválasztást végző kolonna után egy „reaktort” helyezünk el, amellyel az összes 

iont, kivéve a meghatározandókat eltávolítjuk (ionelnyomás). Ekkor az angolszász irodalomból átvett 

terminus szerint ún. „suppressed ion chromatography”-ról beszélünk. Ennek technikai részleteit itt 

nem tárgyaljuk, de az érthetőség kedvéért megjegyezzük, hogy természetesen a meghatározandó 

ionokkal egyenértékű mennyiségben ellenionok is maradnak az oldatban az ionelnyomás után. 

2.3.6. Ionkizárásos kromatográfia 

Az ionkizárásos kromatográfiánál hidrogén formában lévő erős kationcserélőt használunk 

állófázisként. Az ioncserélő (szakmai zsargonban: gyanta) pórusaiba a negatív töltésű ionok nem 

jutnak be (ionkizárás), ellentétben a semleges molekuláris formában lévőkkel, melyek a felülettel 

diszperziós, H-hidas kölcsönhatásba lépnek, vagy a pórus felületén adszorbeálódott filmbe 

beoldódnak. A módszert elsősorban gyenge savak elválasztására alkalmazzák. Ezek az eluens pH-

jától függő mértékben vannak disszociálatlan (tehát semleges) vagy ionos formában. A retenció a két 

forma arányától függ, mert csak a semleges forma kötődik, viszont a két forma között gyors egyensúly 

van. 
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2.3.7. Méretkizárásos kromatográfia 

A méretkizárásos kromatográfiát különböző molekulatömegű komponensek (általában polimerek) 

elválasztására használják. A hagyományos kromatográfiában alkalmazott porózus töltetek 

pórusátmérője 5–15 nm között van. Ezekbe a pórusokba még a kb. 103–104 molekulatömegű 

molekulák akadálytalanul be tudnak diffundálni. A nagyobb molekulák azonban nem férnek be, és 

így kizáródnak a pórusokból. A 103–104-nél nagyobb molekulatömegű anyagok elválasztása tehát csak 

akkor valósítható meg, ha növeljük a töltet pórusátmérőjét. A töltet itt nem adszorbeál, az elválasztás 

alapja az, hogy a töltet pórusainak a méreteloszlása nagyon tág és épp az elválasztandó, különböző 

méretű makromolekulák mérettartományában van. 

A mintában lévő nagyobb molekulák csak a nagy pórusokba tudnak bediffundálni, a kisebb molekulák 

a kisebbekbe is, az oldószer molekulái pedig minden pórusba beférnek. Emiatt a nagy molekulák 

számára az oszloptérfogatnak csak kisebb része átjárható, mint a kisebbeknek, és így a nagyobb 

molekulák hamarabb jutnak az oszlop végéhez, mint a kisebbek. A leglassabban az oldószer mole-

kulái jutnak át. Itt tehát a szokásos értelemben vett t0-hoz képest az elválasztandó anyagok mind előbb 

eluálódnak. Attól függően, hogy az elválasztandó minta vízben vagy szerves oldószerben oldódik, 

beszélünk vizes vagy szerves oldószeres közegű méretkizárásos kromatográfiáról. Vízben általában a 

biopolimerek (pl. fehérjék) oldódnak jól. A szintetikus polimer molekulák szerves oldószerben 

oldódnak, így elválasztásukkor tetrahidrofuránt, toluolt kell eluensként alkalmazni (de toluol esetén 

UV-detektor nem használható). Régebben ezt a módszert nevezték gél-, vagy gélpermeációs 

kromatográfiának (gel permeation chromatography, GPC) is.  

2.3.8. A HPLC-rendszer egyéb elemei 

Az oszlop általában 5, 10, 15, vagy 20cm hosszú, 

 anyaga: acél, a nagy nyomásesés (tipikusan 100–400 bar) miatt, amire a kis töltetszemcsék 

(átmérő néhány mikron) miatt van szükség – a kis szemcseméret pedig azért kell, hogy az 

elméleti tányérmagasság kicsi legyen, 

 speciális tömítéseket alkalmaznak, 

 hogy használat közben ne tömörödjön össze a töltet, nagyobb nyomáson töltik, mint amin 

használni fogják, 

 kb. fél focipályányi adszorpciós felület van a pórusok felületén egy tipikus oszlopban. 

Az eluenst (mozgófázis) nagynyomású szivattyúval áramoltatjuk, ami 0,1–10 cm3/min áramlási 

sebességet és 400 bar (újabban akár 1200 bar: UPLC) nyomást tud biztosítani, 1–3 % térfogatáram-

fluktuáció mellett. 

 Izokratikus elválasztásról beszélünk, ha a nagynyomású szivattyú az elválasztás ideje alatt 

végig állandó összetételű mozgófázist szállít. 

 Ha időben változtatjuk az eluens erősségét, akkor az ún. gradiens elúciós elválasztást való-

sítjuk meg. Amennyiben két oldószer elegyével dolgozunk, akkor binér, ha hárommal, terner 

eluensről (illetve gradiens elúcióról) beszélünk. A gradiens elúció hasonlít a gázkromatográ-

fiában alkalmazott programozott fűtéshez. Az eluenserősség folyamatos növelésével csökken-

nek a megoszlási hányadosok, így olyan elegyek is hatékonyan kromatografálhatók, melyek-

ben nagyon eltérően adszorbeálódó vegyületek vannak egymás mellett. 

A mintát (2–10  l) bemérőcsap segítségével juttatjuk be az eluens áramba. A minta adagolása 

történhet manuálisan, vagy automata mintaadagolóval. Automata mintaadagolóval általában 25–

100 minta adagolása lehetséges előre programozott időrend szerint. 

Az oszlop átmérője analitikai elválasztásoknál 2–8 mm. Ha az átmérőt 2 mm alá csökkentjük, akkor 

szűk furatú (narrow bore), ha 1  mm körüli értékre mikrofuratú (microbore), ha ez alá az érték alá 

megyünk mikro-folyadék-kromatográfiáról beszélünk. Ha az állófázist egy kapilláris belső felületére 

visszük fel, akkor kapilláris folyadékkromatográfiás módszerről beszélünk. Ez utóbbi módszert csak 
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speciális esetekben használják. A kis átmérőjű oszlopok alkalmazása esetén a térfogatáramot 

csökkenteni kell a nyomásesés miatt. 

Detektorok 

 

2.3.8.1. ábra. UV-detektor átfolyásos küvettája 

A modern HPLC készülékekben a következő detektor 

típusok használhatók a kolonnáról eluálódó 

komponensek nyomonkövetésére: 

A detektorokban az átfolyásos küvetta 

(cella) térfogata 1–10 l között változik. 

A kimutatási határok az egyes detektor 

típusoknál a következők: 

 UV, UV-VIS abszorpciós detektorok, kb. 0,1 ng 

 fluoreszcenciás detektorok, kb. 0,01–0,001 ng 

 elektrokémiai detektorok 

(amperometriás, coulometriás), 

kb. 0,01–0,001 ng 

 vezetőképességi detektorok, 1–10 ng 

 törésmutató-különbség mérésén alapuló detektorok 

(RI: refractive index), 

10–100 ng 

 egyéb: radiokémiai detektorok, polarimetriás detektorok, fényszórás mérésen alapuló detektorok. 

 

Ezek a kimutatási határok a beinjektált mintarészletben a meghatározandó komponens mennyiségét 

jelentik és az adott detektorral jól mérhető anyagokra vonatkoznak. A detektor kiválasztását mindig a 

vizsgálandó vegyület tulajdonságai szabják meg.  

Multidimenziós detektorok 

A felsorolt detektorok mindegyike egyetlen jelet szolgáltat az idő függvényében. Vannak olyan 

detektorok is, amelyek egy-egy időpillanathoz vagy szűk időintervallumhoz nem egyetlen jelet, hanem 

egy egész spektrumot tudnak hozzárendelni. Ilyen az ún. diódasoros spektrofotometriás detektor, 

amely folyamatosan képes regisztrálni az eluátum UV-VIS spektrumát. Ennél a detektornál a 

kromatogramot három dimenziós ábraként vagy szintvonalas, térképszerű ábrázolásban adják meg. Az 

ábra alapsíkján a koordináták az idő, illetve a hullámhossz, a függőleges tengely vagy a szintvonalak 

pedig az abszorbanciát mutatják. Az ilyen kromatogram információtartalma nagyobb mintha csak 

egyetlen hullámhosszon mérnénk. 

Az utóbbi időben nagyon elterjedt a tömegspektrometriás detektálás is (HPLC-MS). Ennek kimutatási 

határa a legjobbak között van és még ma is évről évre tovább csökken. Az MS-detektorok 

szelektivitása bizonyos típusok esetén különlegesen nagy. Pontos mennyiségi mérésre nem minden 

típus alkalmas. Itt is lehetséges teljes spektrumok regisztrálása az eluciós idő függvényében, vagy csak 

egyetlen kiválasztott tömeg/töltés arány követése. 

Lehetséges IR- vagy NMR-spektrumok felvétele is az idő függvényében. Ezeknek a detektoroknak az 

alsó méréshatára viszonylag magas az előbbiekhez képest. 

A folyadékkromatográfia gyakorlati alkalmazása 
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A folyadékkromatográfiát ma még a gázkromatográfiánál is szélesebb körben alkalmazzák. Különösen 

jelentős a GC-vel nem mérhető (mert nem illékony) anyagok mérésére. Ilyen tulajdonságú nagyon sok 

biológiailag aktív anyag, gyógyszerhatóanyag, növényvédőszer, élelmiszeralkotó, stb., és ilyen a 

legtöbb polimer (fehérjék, peptidek, DNS, RNS, ipari polimerek), valamint minden ion. 

2.3.9. Kérdések és számolási feladatok 

Ellenőrző kérdések 

1. Mit értünk kromatográfián? Mi az elválasztás alapja? 

2. Hasonlítsa össze a gáz- illetve folyadékkromatográfia alkalmazási lehetőségeit! 

3. Mit jelent a HPLC rövidítés? Mi a folyadékkromatografálhatóság feltétele? Milyen 

nyomástartományban használjuk? Milyen követelmények vannak az állófázissal szemben? 

4. Milyen szemcse mérettartományban használunk állófázisokat a folyadékkromatográfiában? 

Mi szabja meg a szemcseméret alsó határát és miért? Elválasztás szempontjából mit 

befolyásol a szemcsékben lévő pórusok átmérője? 

5. Milyen követelmények vannak a HPLC-ben használt mozgófázisokkal szemben? Miért? 

6. Definiálja a NP-HPLC-t! Rajzoljon fel egy a NP-HPLC-ben használt állófázist! Milyen pH 

tartományban használhatók az egyes álló fázisok NP-HPLC-nél? És miért? Milyen 

mozgófázisokat használunk NP-HPLC-nél? Milyen elvárások vannak ezekkel szemben? 

7. Ismertesse a RP-HPLC-t! Rajzoljon fel egy RP-HPLC-ben használt módosított szilikagél 

állófázist! Milyen pH tartományban használható ez az állófázis? Miért? Milyen mozgó-

fázisokat használunk RP-HPLC-nél? Milyen elvárások vannak ezekkel szemben? 

8. Mi az eluenserősség? 

Melyik az erősebb a RP-HPLC-ben: 60:40=MeOH:H2O vagy 80:20= MeOH:H2O? 

9. Egy folyadékkromatográfiás rendszerbe kétszer injektáltak (adagoltak be) ugyanabból a 

mintából: az első esetben 5 mikrolitert, a második esetben 10 mikrolitert. Minden más 

paraméter azonos volt a két esetben. A két kapott kromatogramon hogyan különbözik 

a. egy adott A komponens retenciós ideje 

b. az A komponens csúcsának területe (ha a detektorjel a detektoron áthaladó oldat A 

komponensének koncentrációjával egyenesen arányos)? 

10. Egy folyadékkromatográfiás vizsgálat során két anyag külön-külön injektálva azonos retenciós 

idő után eluálódott. El lehet-e választani ezt a két anyagot egymástól kromatográfiás 

módszerrel? (Figyeljen a kérdés szövegezésére!) 

11. A folyadékkromatográfiában kiterjedten használnak floureszcenciát mérő detektorokat az UV-

látható tartományban. Használható-e az ilyen méréseknél eluensként víz, ill. toluol? 

12. Folyadékkromatográfiás oszlopot eluciós mérésre használunk. Az állófázis porózus szem-

csékből álló töltet. Adott eluens térfogatáram mellett függ-e - és ha igen hogyan - egy anyag 

retenciós ideje az oszlop hosszától illetve átmérőjétől? 

13. Hogy változik meg két egymás mellett eluálódó komponens retenciós ideje, ill. a két retenciós 

idő különbsége, ha egy HPLC oszlopon kétszeresére növeljük az eluens térfogatáramát (az 

összes többi paraméter változatlan marad)? 

14. A folyadékkromatográfiában gyakran alkalmaznak ultraibolya spektrofotométert detektorként, 

úgy, hogy a mérés a kromatogram felvétele alatt végig egyetlen rögzített hullámhosszon 

történik. Milyen anyagok mérhetők így, milyen eluensekben? Mi a mért jel és milyen 

kapcsolatban van ez a jel a beinjektált (!) minta koncentrációjával? 

15. Mit nevezzünk ionkromatográfiának? Milyen detektort használhatunk itt? Miért? 

16. Mi az ionpár képzéses HPLC? Adjon egy példát ionpár képző anyagra! 

17. Mit jelent az erős ioncserélő? Mit jelent a gyenge ioncserélő? Mondjon példát erős és gyenge 

anion és kation cserélőkre! 

18. Mi az ionkizárásos kromatográfia? Milyen anyagok meghatározására használják az 

ionkizárásos kromatográfiát? 

19. Mennyiségi elemzésnél milyen szempontok szerint választana a kalibrációs és a belső 

standard módszer közül? Írja le a kalibrációs módszer lényegét a kvantitatív kromatográfiás 
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meghatározásban! Írja le a belsőstandard módszer lényegét a kvantitatív HPLC meghatá-

rozásban! Mikor kell a mintához belső standardot adni és miért? 

20. Milyen detektálási módszereket ismer a HPLC technikában? (felsorolás) Milyen hullámhossz 

tartományban működnek az UV és az UV-VIS detektorok? 

Gyakorló feladatok 

1. Egy HPLC oszlopban az eluens térfogatárama 1,00 cm3/min az álló fázis térfogata 1,00 cm3, a 

mozgó fázisé 2,00 cm3. Az oszlop elméleti tányérszáma a fenti térfogatáramnál 10000. Az X 

komponens megoszlási hányadosa az álló fázis felé 5,00 (az álló fázis adata van a hányados 

számlálójában). Számítsa ki az X komponens retenciós idejét valamint a komponens 

csúcsának szélességi paraméterét (σ)! (7 min; 0,07 min) 

2. Egy folyadékkromatográfiás rendszerben két elválasztandó anyag retenciós tényezői k1 = 8,15 

és k2 = 9,25. Legalább milyen hosszú oszlopot kell alkalmaznunk, ha alapvonal elválasztást 

akarunk elérni és az elméleti tányérmagasság értékét az oszlop hosszától függetlenül 15 

mikrométer értéken tudjuk tartani? 3,68 cm 

3. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, az eluens térfogatárama 0,72 

cm3/perc. Egy vissza nem tartott anyag csúcsának maximuma 1,18 perccel az injektálás után 

jelenik meg a kromatogramon. Mekkora retenciós ideje egy k = 4,5 retenciós tényezőjű 

anyagnak? Mekkora az oszlopban a mozgó fázis térfogata? 0,85 cm3 

4. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm. Egy A anyagnak a csúcsmaximuma 

7,2 perccel, egy B anyagnak a csúcsmaximuma 8,2 perccel a minta beinjektálása után jelenik 

meg a kromatogramon. A csúcsok szélességi paramétere (σ) 5,6 sec. ill. 6,4 sec. Mekkora az 

adott körülmények között az oszlopon az elméleti tányérmagasság az A anyagra nézve? 

Megfelelő-e a két csúcs felbontása? (2,52x10-3 cm, R=2,5, tehát megfelelő) 

5. Egy folyadékkromatográfiás oszlop hosszúsága 15,0 cm, a mozgófázis térfogata 2 cm3, 

térfogatárama 1 cm
3
/perc. Egy A anyagnak a csúcsmaximuma 7,2 perccel, egy B anyagnak a 

csúcsmaximuma 8,2 perccel a minta beinjektálása után jelenik meg a kromatogramon. A 

csúcsok szélességi paramétere (σ) 5,6 sec. ill. 6,4 sec.  

a. Számítsa ki a szelektivitási tényezőt! α=1.192 

b. Mekkora az adott körülmények között az oszlopon az elméleti tányérszám a két 

anyagra nézve? c. Megfelelő-e a két csúcs felbontása? NA=5951, NB=5910, RS=2.5 

6. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: egy 

adott csúcs retenciós ideje tR = 6,0 min, ugyanennek a csúcsnak, mint Gauss görbének 

a szélességi paramétere σt = 3,6 s. Egy másik csúcs retenciós ideje 6,6 min. Az 

elméleti tányérmagasság 15,0 mikrométer. 

a. Milyen hosszú az oszlop (cm-ben)? (15 cm) 

b. Sikerült-e a két anyagra alapvonal-elválasztást elérni? (R= 2,38, igen) 

7. Egy HPLC oszlopon történő elválasztásnál két szomszédos csúcs retenciós ideje: 

tR,A = 6,0 min, tR,B = 6,6 min. Az A csúcsnak (mint Gauss görbének) az alapvonalon 

mérhető szélességi paramétere wA = 15 s. Az elméleti tányérmagasság 20,0 mikro-

méter. 

a. Hány cm hosszú az oszlop? (18.43 cm) 

b. Sikerült-e a két anyagra alapvonal-elválasztást elérni? (R= 2,29, igen) 

8. Egy megoszlásos folyadékkromatográfiás elválasztásról az alábbi adatokat tudjuk: az 

oszlop hossza L= 10,0 cm, az eluens áthaladási ideje t0= 1,50 min, az elméleti 

tányérmagasság h= 10 mikrométer, a fázisarány Vs/Vm = 0,60. Két elválasztandó 

anyag megoszlási hányadosa: K1 = 10 és K2 = 11. 

a. Mekkora a két elválasztandó anyag retenciós ideje? (10,5 min, 11,4 min) 

b. Sikerült-e alapvonal-elválasztást elérni? (igen, mivel R=2,08, vagy 2,09) 
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3. ELEKTROFORÉZIS 

3.1. AZ ELEKTROFORÉZIS RÖVID ISMERTETÉSE 

3.1.1. Működési elve 

Az elektroforézis egy elválasztástechnikai módszer. 

Alapja: az ionok elektromos térben való vándorlási sebessége különböző. 

Mi történik az oldat belsejében, illetve az elektródok közelében? (Ld. az Elektroanalitika fejezetet.) 

 

3.1.1.1. ábra. Kapilláris elektroforézis berendezés 

(A minta felirat a minta helyét mutatja, de a minta bevitelekor a feszültség nincs ráadva a rendszerre.) 

Mérés menete 

 A minta egy kis részletét kis túlnyomással juttatják be a kapillárisba 

(pár mm hosszú zónaként, míg a kapilláris hossza rendszerint 1 méter körüli). A kapilláris 

belső átmérője 50–100 mikron. Így a bejuttatott minta térfogata kb. 10 nanoliter! 

 Ezután a minta helyére is puffert tesznek. 

 Ezután U egyenfeszültséget alkalmaznak (pl. 30 000 V). 

o A cső egyenletes keresztmetszete miatt a térerő a cső teljes hosszában konstans: 

  
 

    
         

 Kationok a detektor felé haladnak különböző sebességgel, így elválasztódnak. 

Az elválasztás alapja 

Az ionok egyenes vonalú egyenletes mozgást végeznek a csőben, amely az alábbi képlettel írható le: 

 
           . 

Ahol    : az i-dik ion egyenletes haladási sebessége, 

µi az i ion mobilitása (előjeles!), 

veof : a puffer elektroozmozikus áramlási sebessége. 
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 A kapilláris és az oldat között is van kölcsönhatás, 

o mivel a kapilláris anyaga SiO2, melynek a felületén helyenként -OH csoportok 

találhatók, 

o ezek az -OH csoportok pH = 2–3 fölött deprotonálódnak, és a felület negatív töltésű 

lesz, 

o az oldatban pedig a fal közelében pozitív ellentöltések halmozódnak fel a pufferből. 

 A pozitív felületi töltésű folyadékoszlop is elkezd mozogni a negatív sarok felé 

(elektroozmózis). 

 

3.1.1.2. ábra. A folyadékoszlop mozgása. 

A zöld nyilak a sebességvektorok 

 Nincs szétkenődés, csak minimális. 

o Nincs diszperzió, mert mindenhol ugyanakkora a sebesség. 

o Áram folyik, ami melegít, de a kapilláris jól le tudja adni a hőt 

(kvarc jó hővezetőképességű anyag, kapilláris → nagy fajlagos felülettel rendelkezik 

→ így hatékony a hőleadás) → nem okoz szétkenődést a termikus konvekció. 

o Közönséges diffúzió tengelyirányban: ez a fő oka a csúcsszélesedésnek, 

de ez lassú, különösen makromolekula analátok esetén, pl. fehérjék. 

Detektor felé halad minden anyag, de különböző sebességgel. 

 Általában veof  > │iE │, ezért a negatív és pozitív töltésűek és a semlegesek is a detektor 

felé haladnak, 

o csak a (–) töltésűek lassabban haladnak a folyadéknál, 

o a (+)-ak pedig gyorsabbak a folyadéknál, 

o a semlegesek pedig mind azonos sebességgel (veof) haladnak, és ezért nem válnak el 

egymástól. 

Az elektroforézis esetén a kromatográfiás módszerekhez hasonlóan időbeli regisztrátumot vesznek fel: 

elektroferogram. 

Az elektroforézis nagyon hatékony elválasztási technika, ami makromolekulák (kis diffúziós állandó, 

ezért különösen kis szétkenődés) elválasztására is alkalmas. Nagy a bioanalitikai jelentősége. 

Detektorok 

A HPLC-detektorok nagy része itt is alkalmazható, megfelelő technikai átalakításokkal (pl. UV-VIS, 

fluoreszcencia, voltammetria, tömegspektrometria). Probléma: a kis méretek és mennyiségek, illetve a 

nagyfeszültségű rendszer jelenléte. 

 

- - - - - - 

- - - - - - 

+ + + + + + 

+ + + + + + 
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3.1.2. Micellás elektrokinetikus kromatográfia (MEKC) 

A semleges molekulák az elektroozmotikus sebességgel haladnának → így nem lenne elválasztás. 

Ezért a kapillárisba (a pufferbe) felületaktív anyagokat juttatunk, amelyek micellákat képeznek. 

 

 

3.1.2.1. ábra. Micella felépítése. 

A M és N különböző mérendő semleges molekulák, melyek megkötődnek a micellában 

 

M és N: semleges molekulák, melyek egy része mindig a hidrofób részben van. 

Mivel a micellák töltéssel rendelkeznek, így azok mozognak. 

Tehát M (illetve N)  vagy a micella sebeségével, 

 vagy veof-sebességgel mozog. 

Így összességében a molekula ezek súlyozott átlagával halad. A semleges molekulák sebessége függ a 

megoszlási hányadostól, hogy milyen arányban kapcsolódik a micellához. 

3.1.3. Gél elektroforézis 

Kinézetre hasonló a VRK-hoz, azonban itt 

pufferrel átitatott gél (rendszerint vizes pufferral készült poliakrilamid gél) lapról van szó, 

melynek 

két végére feszültséget kötünk. 

Ez párhuzamos technika, azaz egyszerre pl. akár 10 minta futtatható egyszerre. 

 

 

3.1.3.1. ábra. Pufferel átitatott géllap 

(rendszerint vizes pufferral készült poliakrilamid gél) 

Az elválasztás befolyásolásának lehetőségei 

1. Gélporozitás változatásával, mivel a nagyobb molekulák nehezebben mozognak. A gél 

(polimerváz) mint egy háló gátol. 

2. A puffer pH-jának folyamatos változtatásával a futtatási irányban: Ez az izoelektromos 

fókuszálás módszere. A pH változásával változik: 

 

- 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

M 

N 
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o a fehérjék töltéseloszlása, mert változik 

 a bázikus oldalcsoportok disszociációja, 

 a savas oldalcsoportok disszociációja. 

Izoelektromos pont 

Van olyan pH, ahol a fehérje eredő töltése nulla → azaz itt az adott fehérje megáll → ha az addigi 

vándorlás során a zónája szétkenődött, itt egy szűk zónába betömörödik (= fókuszálódik). 

3.1.4. SDS-PAGE: 

nátrium-dodecilszulfát (SDS) – poliakrilamid gél elektroforézis (PAGE) 

Ha a nátrium-dodecilszulfát elég nagy koncentrációban van, kibontja a fehérjeláncot és ráül sok 

nátrium-dodecilszulfát egy-egy fehérjemolekulára. A ráült mennyiség (→ megszabja a töltést → azaz 

a sebességet) arányos a molekula tömeggel. 

2D-GE (Kétdimenziós gélelektroforézis) 

 A mérés első lépése: normál géllel csak a szélén futtatva. 

 A mérés második lépése: utána nátrium-dodecilszulfáttal keresztbe futatva. 

 

 

3.1.4.1. ábra. Kétdimenziós gélelektroforézis 

3.1.5. Elválasztás után a gélben lévő biopolimer foltok láthatóvá tételének lehetőségei 

 Festéssel. 

 Gél blotting: (blot = átitatás). 

Géllapról itatósszerű papírra (nitrocellulóz) átitatjuk a foltokat, utána az előhívás ott 

történik (jelzett ellenanyaggal). Csak ott kötődik az ellenanyag, ahol az ő antigénje (ld. 

Immunanalitika fejezet) van. 

o Ed Southern találta ki DNS-re ezt a módszert → Southern blot módszer, 

o analóg elnevezést kapott RNS-re  → Northern blot, 

o és fehérjékre is → Western blot. 

Az elektroforézis nemcsak fehérjék elválasztására alkalmas, hanem számos más ionos anyaghoz is, 

például DNS- vagy RNS-fragmensek. 
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3.1.6. Kérdések és számolási feladatok 

Ellenőrző kérdések 

1. Magyarázza el az elektroozmotikus áramlás jelenségét és annak jelentőségét a kapilláris 

elektroforézisben! 

2. Fehérjéket milyen tulajdonságaik alapján és hogyan lehet elválasztani elektroforézissel? 

3. Ismertesse a micelláris elektrokinetikus kromatográfiát! 

4. Ismertesse az izoelektromos fókuszálási technikát! 

5. Elválaszthatók-e egymástól elektroforézissel 

a. azonos töltésszámú és előjelű ionok, 

b. azonos izoelektromos pontú fehérjék? 

6. Egy folyadékminta különböző aromás oldószerek elegye. Meghatározható-e a minta 

összetétele, vagyis az egyes aromás vegyületek koncentrációja  

a. kapilláris elektroforézissel 

b. gázkromatográfiásan? 

7. Egy folyadékminta különböző alkánok elegye (ilyen elegy pl. a benzin). Meghatározható-e a 

minta összetétele, vagyis az egyes alkánok koncentrációja  

a. kapilláris elektroforézissel 

b. gázkromatográfiásan? 

8. Kapilláris elektroforézis vizsgálathoz 1m hosszú kapillárist és 30 kV feszültségesést 

alkalmaztak és így kaptak egy mérési regisztrátumot (elektroferogram, detektorjel az idő 

függvényében). Később megismételték a vizsgálatot 5 kV feszültség alkalmazásával. Milyen 

változások történtek az elektroferogramon az előző vizsgálathoz képest? Lehetőleg rajzot és 

magyarázatot is adjon! 

9. Elválaszthatók-e egymástól elektroforézissel különböző móltömegű ionos anyagok? 

10. Elválaszthatók-e egymástól elektroforézissel különböző móltömegű, de azonos töltésszámú 

ionok? 

11. Elválaszthatók-e egymástól elektroforézissel különböző töltésű, de azonos móltömegű ionos 

anyagok? 

12. Elválaszthatók-e egymástól elektroforézissel különböző móltömegű ionos oligopeptidek 

(néhány aminosav egységből álló polimerek)? 

13. Elválaszthatók-e egymástól elektroforézissel az oktán különböző izomerjei? 

14. A kapilláris zónaelektroforézis módszernél a minta mely komponensei érkeznek a detektorba 

egymástól elkülönülve (és mérhetők ezáltal külön-külön, feltéve, hogy a detektor érzékeli 

őket) ? 

15. Hasonlítsa össze a folyadékkromatográfia és a kapilláris elektroforézis alkalmazási 

lehetőségeit! 

16. Adja meg a kapilláris elektroforézis (CE) berendezés felépítését (ábrával és magyarázattal)! 

17. Milyen detektálási módszerek használhatóak a kapilláris elektroforézisben (CE)? 

18. Hogyan határozhatók meg anionok kapilláris elektroforézissel (CE)? 

19. Meghatározhatók-e semleges anyagok (pl. PAH) kapilláris elektroforézissel (CE), és ha igen 

hogyan? 

20. Mi az előnye és mi a hátránya a kapilláris elektroforézisnek (CE) a HPLC-vel szemben? 
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1. BEVEZETŐ 

Az analitikus nagyon gyakran olyan feladattal áll szemben, amikor egy bonyolult, összetett, akár több 

ezer komponenst tartalmazó mintából kell egy nagyon kis koncentrációban jelen lévő anyagot 

meghatározni (pl. vérmintából egy pajzsmirigyhormont, mézből egy adott antibiotikumot, 

talajmintából növényvédőszer-maradványt stb.). Ehhez a problémához kétféle módon közelíthet: 

 valamilyen nagyhatékonyságú elválasztástechnikai módszerrel (pl. HPLC, GC) a mintát 

megfelelő mintaelőkészítés után komponenseire bontja és a meghatározandó komponenst 

méri; vagy  

 szelektíven kiválasztja az adott komponenst a mintából, majd méri. 

Ez utóbbi megközelítésmód általában egyszerűbb, nem igényel drága és bonyolult műszerezettséget és 

hosszadalmas mintaelőkészítést. Szükség van viszont egy olyan anyagra, amely az adott mintaalkotót 

nagy szelektivitással képes megkötni. Mivel a természet már kifejlesztett számos ilyen anyagot, 

legegyszerűbb ezeket „kölcsönvenni” és ezeket használni az analitikában. Ilyen biológiai eredetű, 

szelektív megkötésre képes molekulák az 

 enzimek: fehérjemolekulák, amelyek szelektíven komplexet képeznek valamely molekulával 

és katalizálják (általában felgyorsítják) ennek kémiai átalakulását. Olyan átalakulást hoznak 

létre, ami termodinamikailag lehetséges, de magától nagyon lassan menne végbe, az enzimek 

tehát katalizátorként viselkednek az élő szervezetekben. 

 Ellenanyagok (más néven antitestek): olyan fehérjék, amelyek szelektíven, nagy stabilitási 

állandójú komplexet tudnak képezni valamilyen molekulával. Magasabb rendű élő szervezetek 

védekező funkciójában vesznek részt. 

FIGYELEM: a fejezetben az ellenanyag és antitest kifejezéseket felváltva fogjuk használni, mivel 

a szakirodalomban és a szakmai szóhasználatban mindkettő egyformán elterjedt. 

 Receptorok: a sejtmembránba vagy citoplazmába beépült fehérjemolekulák, amelyek 

szelektíven kötnek egy ligandumot (kisméretű molekulát pl. peptidet, hormont, gyógyszert, 

toxint), és ennek hatására megváltozik a konformációjuk, térbeli szerkezetük. A 

konformációváltozás a sejtben valamilyen biológiai folyamatot indít el. A receptorok 

szabályozzák a szervezet életfolyamatait. 

 DNS-/RNS-szálak: A komplementer DNS-, vagy RNS-szálat szelektíven megkötik 

(hibridizáció).  

Az immunanalitikai módszerek (idegen szóval immunoassay-ek) egy speciális reakciót, az élő 

szervezetekben is lejátszódó, rendkívül szelektív antigén-antitest reakciót használják ki arra, hogy a 

mintából a meghatározandó anyagot kiválasszák, majd valamilyen módszerrel (pl. spektro-

fotometriásan, fluoreszcencia méréssel, radioaktív izotópos méréssel) detektálják. 

Előnyük, hogy egyszerűek, nem igényelnek drága műszerezettséget, egyszerű, vagy nem is szükséges 

mintaelőkészítés. Sokszor a helyszínen elvégezhető velük a mérés, ami előnyt jelent pl. 

környezetvédelmi elemzéseknél, orvosi diagnosztikai méréseknél, mert nem kell a mintát központi 

laboratóriumba szállítani és ezáltal sokkal gyorsabban kaphatunk eredményt. 
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Fő alkalmazási területeik 

 Orvosi diagnosztika (pl. vírusok, baktériumok, hormonok, tumormarkerek
2
, szívmarkerek

3
 

mérése), 

 gyógyszeranalitika (pl. gyógyszerszint meghatározások, gyógyszerkutatás), 

 toxikológia (kábítószer-, doppinganalitika), 

 környezetvédelmi analitika (növényvédőszerek, növényi hormonok meghatározása), 

 élelmiszeranalitika (pl. mikotoxinok
4
, prionok

5
, biogén aminok

6
, alkaloidok kimutatása). 

1.1. ALAPFOGALMAK 

Immunoassay: az antigén és ellenanyag (antitest) reakcióján alapuló analitikai módszer. 

Antigén: a szervezetben immunválaszt kiváltó anyag (pl.: vírus, baktérium, pollen az allergiások 

számára, idegen egyedből származó ellenanyag, sejt, szövet, fehérje). Jellemzője a nagy méret, pár 

ezer Dalton molekulatömeg alatti anyagok nem váltanak ki immunválaszt. 

Ellenanyag (antitest): az immunrendszer által termelt fehérje, mely az antigénhez kapcsolódva, 

elősegíti annak eltávolítását a szervezetből. 

Haptén: kisméretű molekula, csak nagy molekulához, hordozóhoz (pl. fehérje) kötve vált ki 

ellenanyag-termelést (pl. egy gyógyszermolekula). 

Epitóp: az antigén azon része (molekulacsoportja), amellyel az ellenanyaghoz kötődik. 

Immunválasz: a növények és állatok immunrendszerének összehangolt működése a szervezetbe be-

jutó idegen anyagok (antigének) felismerésére és eltávolítására. Az összes növény és állat rendelkezik 

természetes, veleszületett immunitással, amely a kórokozók behatolására azonnali, nem specifikus 

immunválaszt ad, vagyis válogatás nélkül képes a veszélyesnek felismert kórokozók leküzdésére. A 

magasabb rendű szervezetek (állkapcsos gerincesek) rendelkeznek specifikus védekezésre képes ún. 

adaptív immunrendszerrel is. Ez a születés után alakul ki és fejlődik, és többek között az analitikai 

szempontból fontos antitestek termelésében játszik szerepet a következőképpen: a behatoló antigénnek 

megfelelő ellenanyag-termelésére képes sejtek a felszínükön megkötik az antigént. Ez indukálja 

ezekben a sejtekben az ellenanyag termelődését. Az ellenanyag aztán antigénhez kötődve soklépcsős 

bonyolult folyamatot indít el, melynek révén a szervezet elpusztítja a behatolót. 

                                                      

 

 

2 A daganatos sejtek felszínén található, az adott daganattípusra jellemző molekulák (pl. glikoproteinek). Ezek 

leszakadva a vérkeringésbe kerülnek és ott már nagyon kis koncentrációban detektálhatóak. A tumormarkerek 

biztos tumordiagnózisra korlátozottan alkalmasak, mert nem teljesen specifikusak a különböző daganattípusokra, 

és más kóros állapotokban is felszaporodhatnak, de felvetik a tumor gyanúját, ami további vizsgálatokkal 

igazolható. Továbbá ha egy daganatos betegben magas tumormarkerszintet találtak, akkor annak mérése a 

kezelés során mutathatja, hogy mennyire volt hatékony pl. a daganat sebészeti eltávolítása. 
3 A szívinfarktusnál az elhalt sejtekből kiszabaduló molekulák, melyek méréséből a szívizom elhalására, és 

annak mértékére következtethetünk (pl. troponin fehérje). 
4 Penészgombák által termelt toxinok. 
5 Elsődlegesen fehérjéből álló fertőző anyagok (pl. a kergemarhakór okozója). 
6 Az élelmiszerekben levő aminosavak mikrobiológiai bomlásának termékei, allergiás reakciót okozhatnak. Ilyen 

pl. a tiramin, amely a tirozin aminosav dekarboxileződésével jön létre. (A szervezetben is termelődnek biogén 

aminok (endogén biogén aminok), nem csak romlott élelmiszerekben.) 
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B-sejt: a nyirokrendszerben és a csontvelőben termelődő és fejlődő sejtek, melyek az ellenanyagokat 

termelik. Egy adott B-sejt és annak utódai mindig ugyanazt az ellenanyagot szintetizálják. 

Autoimmun betegség: a szervezet a saját anyagait, építőköveit idegennek ismeri fel és elpusztításukra 

törekszik, pl. antitesteket (autoantitestek) termel ellenük. 

Immunizálás: kísérleti állatba (pl.: nyúl) beviszik az immunválaszt kiváltó anyagot (antigén), az állat 

ellenanyagot termel, amit kinyerve immunoassay-hez felhasználhatnak.  

 

1.2. AZ IMMUNRENDSZER MŰKÖDÉSE (OLVASMÁNY) 

Az ember és sok más élőlény védekezik a szervezetébe bejutó idegen anyagok ellen. A védekezés 

egyik módja, hogy a szervezet a vérkeringésbe jutó idegen anyagokat lebontja és/vagy kiválasztja. Ez 

a kisméretű molekulák esetén általában a vesén és a májon keresztül történik. A nagyméretű 

molekulákat, baktériumokat, vírusokat, melyeket összefoglalóan antigéneknek nevezünk, általában az 

immunrendszer (http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system) távolítja el. 

A védekezési mechanizmus (immunválasz) első lépéseként a szervezetnek fel kell ismerni az idegen 

anyagokat. A szervezetbe lépő új antigén első „ellenőrzését” a természetes (veleszületett) immunitás 

végzi (http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system), a rendkívül specifikus adaptív immunitás 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system) valamivel később alakul ki (lásd alább). A 

specifikus immunválasz két, egymással szorosan kapcsolódó úton halad. Az egyik az ún. sejtközvetí-

tett immunválasz (http://en.wikipedia.org/wiki/Cell-mediated_immunity), amelynél többek között spe-

cifikus T-sejtek játszanak közvetlen szerepet az antigén elpusztításában. A másik az ún. humorális 

immunválasz (http://en.wikipedia.org/wiki/Humoral_immunity), amelynél elsősorban antitestek 

végzik ezt a feladatot. Előbbi az intracelluláris (sejten belüli) patogének, tumorsejtek és idegen szöve-

tek ellen jelent hatékony védekezést, míg utóbbi az extracelluláris antigének (baktériumok és termé-

keik) ellen. 

A humorális immunválasz során az antitesteket a nyirokrendszerben és a csontvelőben termelődő és 

fejlődő B-sejtek termelik. Ezeknek egymilliárd kissé különböző változata van, amelyek genetikusan 

kódoltak. Mindegyik változat másik ellenanyagot termel, ennek megfelelően rendkívül sok különböző 

antigént képes felismerni a szervezet. Egy fajta B-sejt mindig ugyanazt az ellenanyagot termeli. 

Felszínén egy receptor van, ez maga az antitest, amit termelni képes. Alapállapotban a B-sejtek a 

vérben cirkulálnak, akár a járőrök, és nem termelnek ellenanyagot. Amikor a szervezetbe bejut egy 

adott típusú antigén, az bonyolult folyamatokon keresztül beindítja a megfelelő ellenanyagot hordozó 

B-sejt szaporodását és az ellenanyag-termelést. Mivel az antigének nagyméretűek, a felszínükhöz 

többféle ellenanyag is kapcsolódhat. Azt a részüket, ahol az ellenanyaghoz kapcsolódnak epitópnak 

nevezzük. Mivel többféle B-sejt is termel ellenanyagot ugyanarra az antigénre (a különböző 

epitópokra), így az immunválasz poliklonális7 (1.2.1. ábra). 

 

                                                      

 

 

7 Klón = teljesen azonos sejtek csoportja. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Immune_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell-mediated_immunity
http://en.wikipedia.org/wiki/Humoral_immunity
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1.2.1. ábra. Az antigén különböző részeire – epitópjaira – szelektív antitestek. 

 

Az egészen kisméretű molekulák önmagukban nem váltanak ki immunválaszt, ellenanyag-termelést, 

csak ha nagyméretű hordozóhoz pl. fehérjéhez kötik őket. 

Az idegen anyag által kiváltott ellenanyag-termelés viszonylag lassan, néhány nap alatt indul be, ha a 

szervezet először kerül kapcsolatba az adott anyaggal (elsődleges immunválasz). Ha viszont korábban 

már találkozott az anyaggal, akkor az ellenanyag-termelés gyorsan beindul (másodlagos immun-

válasz). Az alábbi ábrán az elsődleges és másodlagos immunreakció során termelődött ellenanyag 

mennyiségét ábrázoltuk az eltelt idő függvényében. A másodlagos immunválasz nem csak hogy 

gyorsabban beindul, de jóval több ellenanyag is termelődik, és ez az ellenanyagszint jóval tovább 

fennmarad, azaz az immunválasz sokkal hatékonyabb. 

 

1.2.2. ábra. Az immunválasz kinetikája 
 

Ez abból adódik, hogy az első találkozás során az adaptív immunrendszer megtanulja felismerni az 

adott antigént. A B-sejtekből és a T-sejtekből úgynevezett memóriasejtek is képződnek, és így a 

szervezet emlékszik arra, hogy mely B-sejteket kellett már korábban nagy mennyiségben termelni. Ezt 

az emlékezést és a vele párosuló gyors védekezést az oltásokkal elősegíthetjük. Ilyenkor elölt, 

fertőzésképtelen kórokozók, vagy azok egy részének szervezetbe juttatásával indukáljuk az elsődleges 

immunválaszt és a tanulási folyamatot. 

 

epitópok 

poliklonális ellenanyagok 
antigén 

poliklonális ellenanyagok 
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2. AZ ELLENANYAG 

2.1. AZ ELLENANYAGOK SZERKEZETE 

Az ellenanyagok speciális, Y-ra emlékeztető fehérjék (immunglobulinok), melyekben az egyes 

polipeptid láncokat diszulfidhidak kötik össze. A 2.1.1. ábrán a kék és piros láncok a nehéz láncok 

(kb. 55 000–70 000 Da molekulatömeggel), a zöld és sárga fehérjeláncok a könnyű láncok (kb. 24 000 

Da). A teljes móltömeg kb.150 000 Da. Vannak olyan ellenanyag-típusok is, melyekben 2, 3, vagy 

akár 5 ilyen Y egység kapcsolódik össze egyetlen molekulává. A nehézláncok alapján emberben 

megkülönböztetünk ötféle immunglobulin osztályt, melyek különböző szerepet töltenek be az 

immunválasz során. Könnyűláncból kétféle van. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Antibody_IgG2.png  

2.1.1. ábra. Az ellenanyag szerkezete 
 

A 2.1.2. ábra az ellenanyagok nagyon leegyszerűsített szerkezetét mutatjuk be. A különböző 

ellenanyag-molekulák alsó részén az aminosavsorrend nem mutat nagy változékonyságot (konstans 

régió: fehérrel jelölt rész). Ezzel szemben a pirossal jelölt felső részeken az aminosav sorrend 

rendkívül nagy változékonyságot mutat a különböző ellenanyag-molekulákban. Ezt a részt hívják 

variábilis régiónak, és itt történik az antigének kötése. Ez variabilitás az alapja annak, hogy óriási 

számú antigénre létezik azt megkötő, szelektív ellenanyag (kb. 109 féle). Minden Y egységen két 

szerkezetileg teljesen azonos antigénkötőhely van. Ezek közül sztérikus okok miatt gyakran csak az 

egyikhez kapcsolódik antigén. 

 

2.1.2. ábra. Az antitestek leegyszerűsített szerkezete 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Antibody_IgG2.png
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2.2. AZ ANTIGÉN-ELLENANYAG REAKCIÓ EGYENSÚLYA 

Az ellenanyag és az idegen anyag közötti reakció egyensúlyi reakció. Az ellenanyagot Ab-vel 

(antibody), az immunreakciót kiváltó idegen anyagot Ag-vel (antigen) jelölve:  

2Ag + Ab = Ag2Ab. 

Hagyományosan azonban nem így írják le a reakciót, hanem 

Ag + Ab = AgAb 

formában, vagyis a két egyforma kötőhely közül csak az egyikre vonatkozóan. Ez annyiban jogos, 

hogy a két kötőhely általában egymástól függetlenül és egyforma egyensúlyi állandóval reagál, illetve, 

amint már említettük, sztérikus okok miatt van olyan eset is, hogy csak az egyik kötőhely köt. Eszerint 

az egyensúlyi állandó: 

]][[

][

AbAg

AgAb
K 

.

 

Az egyensúlyi állandó széles határok közt változik a különböző antigén-antitest párok esetén, 105M-1 

és 1012M-1 között, ami azt jelenti, hogy a képződő komplexek nagyon stabilak, illetve hogy a reakció 

nagyon híg oldatban is a komplexképződés irányába lehet eltolva. 

 

2.3. AZ ELLENANYAGOK EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGAI – 

AZ IMMUNANALITIKAI MÓDSZER JELLEMZŐI 

Az immunanalitikai módszerek, mint azt a fejezet elején említettük, rendkívül nagy szelektivitással 

rendelkeznek. Emellett fontos tulajdonságuk a nagyon alacsony kimutatási határ, azaz képesek 

bonyolult mintákban akár 10-21 mólnyi mennyiségű anyagot kimutatni. Emellett rendkívül sokféle 

anyag mérésére alkalmasak. Mindezen kedvező paraméterek az ellenanyagok egyedülálló sajátságain 

alapulnak. Lássuk, milyen sajátságok teszik lehetővé a kedvező analitikai paramétereket. 

Az immunoassy-ek: 

 nagyszámú anyag meghatározására alkalmasak, 

mivel a szervezetben nagyon nagyszámú különböző antitest termelődik, és ezek mind 

különböző anyagokhoz képesek kötődni (kb.109 féle antigént képesek felismerni), tehát a 

megfelelő ellenanyagok előállításával ezeket mérni is tudjuk. 

 Szelektívek, 

mert rendkívül specifikus a kötődés, egy adott ellenanyag csak a neki megfelelő antigénhez 

képes erősen kötődni. 

 Alacsony a kimutatási határuk, 

mert nagyon erősen kötődik az ellenanyag a megfelelő antigénhez, így még nagyon híg 

oldatokban is képes megkötni azt. 

Most pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi a szerkezeti alapja ezeknek a sajátságoknak. 

 

2.4. AZ ANTIGÉN-ELLENANYAG KOMPLEX SZERKEZETE 

Az antigén-ellenanyag kölcsönhatás rendkívüli szelektivitásának és erősségének a kémiai alapja a 

következőkben keresendő. 

 Az antigén az ellenanyaghoz másodlagos kötőerőkkel kapcsolódik 
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Az ellenanyag a neki megfelelő antigénnel komplexet képez. Ez a komplex azonban, eltérően a 

klasszikus titrálásoknál előállított fémion-EDTA komplextől, nem kovalens kötésen alapul, hanem 

másodlagos kémiai kötőerőkkel (Coulomb erők, H-híd, van der Waals erők, hidrofób kölcsönhatás) 

jön létre. Az ellenanyag variábilis régiójában, az antigénkötő zsebben, a különböző aminosav funkciós 

csoportok az antigén megfelelő funkciós csoportjaival kapcsolódnak. 

 Sok ponton való kapcsolódás – alacsony kimutatási határ 

Tudjuk, hogy a másodlagos kémiai kötések sokkal gyengébbek, mint a kovalens kötések. Miért 

stabilak mégis az immunkomplexek? A magyarázat egyszerű: mivel nem egy, hanem egyszerre sok 

ponton történik a kapcsolódás, ezért a létrejött komplexnek nagyon nagy a stabilitási állandója 

(K=105-1012 M-1, hasonló nagyságrendű, mint a fémion-EDTA komplexekben).  

Ez analitikai szempontból azt jelenti, hogy már kis minta (antigén) koncentráció esetén is megköti az 

ellenanyagunk a mérendő antigént, vagyis a kimutatási határ alacsony. 

 Csak rövid távon létrejövő gyenge kötőerők  

A másodlagos kötőerők csak rövid távon hatnak, tehát ahhoz hogy az ellenanyag egy adott 

molekulával sok ponton tudjon kapcsolódni, a kapcsolódó csoportoknak megfelelő közelségbe kell 

kerülni. A molekulának tehát az antigénkötő zsebbe pontosan illeszkednie kell, mind térbelileg, mind 

funkciós csoportok szempontjából.  

 Pontos térbeli komplementaritás (kulcs-zár illeszkedés) – nagy szelektivitás 

Emiatt az ellenanyag gyakorlatilag csak egyféle molekulával, a neki megfelelő antigénnel tud nagyon 

erősen komplexálódni. Ha egy molekula „csak” hasonló az antigénhez, már sokkal gyengébb lesz a 

kialakult komplex. Ezt hívják keresztreakciónak (2.4.1. ábra). A legtöbb molekula annyira eltér az 

antigéntől, hogy az ellenanyaggal egyáltalán nem képez komplexet. Ez a kiemelkedő szelektivitás 

szerkezeti oka. 

 

2.4.1. ábra. A „kulcs a zárban” illeszkedés 

 

PÉLDA 

Ez a „kulcs a zárban” illeszkedés a biológiai rendszerekben előfordul máshol is, pl. a receptor-

ligandum kölcsönhatásoknál. A legerősebb ismert fehérje-ligandum kölcsönhatás, a kisméretű biotin 

molekula és az avidin nevű fehérje kapcsolódása (K = 1015 M-1). Ennél a komplexnél a tudósok 

kiderítették, hogy a fehérjeláncban mely pontokon történik a kapcsolódás (2.4.2 ábra). 
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2.4.2 ábra. A biotin kapcsolódása az avidin különböző aminosav csoportjaihoz 

az avidin-biotin komplexben (Hansen D. E., Biomaterials, 28 (2007) 4178–4191) 

 

Megállapították, hogy a biotin és az avidin között 15 ponton lépnek fel másodlagos kötőerők. 

 

2.5. ELLENANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ANALITIKAI CÉLRA 

Ahhoz, hogy az immunreakciót analitikai célra tudjuk használni, elő kell állítani a mérendő 

molekulánkra (antigén) szelektív ellenanyagot. Ez többféle módon történhet: 

2.5.1. Poliklonális ellenanyag előállítása 

Poliklonális ellenanyagot legegyszerűbben valamilyen állat immunizációjával készíthetünk. Az állat 

kiválasztása általában a mérete alapján történik. Attól függően, mennyi ellenanyagot akarunk 

előállítani, kisebb vagy nagyobb állat szükséges (patkány, egér, tengerimalac, nyúl, kecske, birka, ló 

stb.). A makromolekuláris antigént beadják az állatba, egy hét múlva adnak egy emlékeztető oltást. Pár 

hét múlva már sok ellenanyagot tartalmaz a vér. Ilyenkor vért vesznek és lecentrifugálva az alakos 

részeket, a vérszérumot alkalmazzák, vagy tisztítással kinyerik az antitesteket. 

Ez ellenanyag-keverék lesz, ún. poliklonális ellenanyag, mivel az antigén különböző epitópjaira más-

más ellenanyag fog termelődni. Fontos megjegyezni, hogy gyakorlatilag lehetetlen kétszer ugyanolyan 

összetételű poliklonális ellenanyag-keveréket előállítani, mert az összetétel még ugyanannak az 

állatnak különböző időben levett szérumaiban is különböző.  

Jellemzői 

 több klónból (sejtből) származnak, 

 egyetlen antigén több epitópjához kötődnek. 

Emiatt: 

 gyakori a keresztreakció (kevésbé szelektív) , 

 erős az immunkomplex (K > 1010 M-1), 

vagyis nagyon alacsony kimutatási határ érhető el , 

 véges mennyiségben állítható elő . 

 

Immunreakciót csak makromolekuláris antigénekkel lehet kiváltani; ha kis molekulákat juttatunk a 

vérbe nem képződik rájuk ellenanyag, annak ellenére sem, hogy az ellenanyag a makromolekuláris 

antigéneknek is csak egy-egy kicsi felületi részletével (néhány egymáshoz közeli funkciós csoporttal) 

reagál. Hogyan lehet mégis analitikai célra, kis molekulák méréséhez ellenanyagot készíteni? 
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Ha kis molekulák meghatározásához akarunk ellenanyagot nyerni, akkor valamilyen nagyméretű 

hordozóhoz, pl. egy nagyméretű fehérjéhez kell előbb kovalensen hozzákötni a kis molekulát (2.5.1.1. 

ábra). A gyakorlatban egy-egy fehérjemolekulára a kis molekulából nem egy darabot kötnek, hanem 

kb. százat. Ezt az eljárást nevezik konjugálásnak. Az így kapott anyaggal az állat már immunizálható 

és a képződött poliklonális ellenanyagok között lesz olyan is, amely a kis molekulára lesz szelektív. 

 

 

2.5.1.1. ábra. Kisméretű molekula kovalens kapcsolása hordozó fehérjéhez 

 

2.5.2. Monoklonális ellenanyag előállítása 

Az immunizálással nyerhető poliklonális ellenanyagok hátrányainak (nem megfelelő szelektivitás és 

véges mennyiség) kiküszöbölésére egy új biokémiai technikát ún. hibridóma technikát fejlesztett ki 

Köhler, Milstein 1975-ben. Munkájukért 1984-ben Nobel-díjat kaptak.  

A technika elve a következő:  

A különböző B-sejtek által termelt különböző ellenanyagok közül rendszerint nem csak egy képes 

reagálni az idegen anyaggal. Az egyes reagálni képes ellenanyagok pedig nem egyforma módon és 

erősséggel (egyensúlyi állandóval) kötik az idegen anyagot. Ha viszont a sikeresen védekező B-sejtek 

közül egyet elkülönítünk, és ezt szaporítjuk, akkor ennek az utódai mind ugyanazt az ellenanyagot 

termelik. Egyetlen sejt csupa egyforma utódját klónnak nevezik, az ilyen sejtek által termelt 

ellenanyag-molekulák monoklonálisak.  

A gyakorlatban a monoklonális ellenanyag előállítása ugyanúgy egy állat (egér) immunizálásával 

kezdődik, mint a poliklonális ellenanyag-termelés (2.5.2.1. ábra). Ezután az állat lépéből kinyerik a 

benne található, ellenanyag termelő B-sejteket. Mivel ezek önmagukban in-vitro körülmények között 

nem szaporíthatók, „összeolvasztják”, fúzionáltatják őket speciális tumorsejtekkel. Az így kapott 

sejtek a hibridómák, amelyek egyrészt jól szaporodnak táptalajon (a daganatsejt ős miatt) és 

ellenanyagot képesek termelni (a B-sejt ős miatt). Ezeket egyesével szétválogatják és táptalajon kezdik 

szaporítani, majd megnézik, hogy melyik tenyészet termeli a számunkra megfelelő ellenanyagot. Ezt 

kiválasztják és a sejtvonalat akár a végtelenségig fenntartva, termeltetik a monoklonális ellenanyagot. 
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2.5.2.1. ábra. A monoklonális ellenanyagok előállítása 

 

Jellemzők 

 egyetlen klónból származnak, 

 egyetlen antigén egyetlen epitópjához kötődnek. 

Emiatt: 

 ritka keresztreakció (nagyon szelektív) , 

 viszonylag gyenge komplex (K=105-107 M-1), vagyis viszonylag magas a kimutatási határ . 

 

2.5.3. Rekombináns ellenanyagok 

Rekombináns antitesteket, más néven szintetikus antitesteket ma már laboratóriumban előállított, vagy 

emberi sejtekből kinyert antitest gének segítségével is elő lehet állítani, teljesen kihagyva az állatokat 

az ellenanyag-termelésből. Ezeket az antitesteket ugyanúgy lehet immunoassay-ekben használni, mint 

a poliklonális, vagy monoklonális antitesteket, de ezen felül még humán gyógyászati célra is 

alkalmasak. A molekuláris biológiai technológia elve nagyon leegyszerűsítve a következő: antitesteket 

lép 

sejtek fúziója hibridómákká 

a hibridómák klónozása, 

szaporítása táptalajon 

a megfelelő ellenanyagot termelő 

hibridóma kiválasztása  

a hibridóma 

továbbszaporítása és  

monoklonális ellenanyag 

termeltetése 

daganatsejtek 

sejttenyészetből antigén 

ellenanyag termelő B- 

sejtek 
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kódoló génkönyvtárakat mikroorganizmusokba juttatnak, melyek ennek a hatására elkezdenek 

antitesteteket termelni. Ezekből a megfelelő szelektivitásúakat kiválasztják, majd a megfelelő gént is 

kiválasztják. Most már csak ezt az egy gént viszik be megfelelő mikroorganizmusokba, melyek ettől 

kezdve a megfelelő szelektivitású antitestet állítják elő. Az így előállított antitestek kiküszöbölik a 

poliklonális és monoklonális antitestek hátrányait, vagyis egyszerre nagyon szelektívek és nagy 

affinitásúak (K ≥ 10
11

 M
-1

) . Ez a technika használható pl. akkor is, ha természetes úton esélytelen 

lenne létrehozni a kívánt ellenanyagot (pl. ha a meghatározandó anyag toxikus, így nem lehet vele 

beoltani kísérleti állatokat ellenanyag-termeltetés céljából). Az analitikai módszernek olykor jobban 

megfelelő antitest fragmentumok, illetve származékok is előállíthatók ilyen módon. 
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3. ANTIGÉN-ANTITEST REAKCIÓN ALAPULÓ ANALITIKAI MÉRÉSEK 

3.1. A MÉRÉSI MÓDSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA 

Az antigén-antitest reakción alapuló analitikai mérések nagyon sokféle szempont alapján 

csoportosíthatóak, itt két nagy csoportba soroljuk őket az alapján, hogy alkalmaznak-e az antitesten és 

az antigénen kívül más jelölt reagenst, vagy sem. E két fő csoporton belül az egyes módszerek között 

még lényeges különbségek vannak a reagáló antitestek és antigének egymáshoz képesti 

mennyiségében (3.1.1. ábra). 

 

3.1.1. ábra. Az immunanalitikai módszerek lehetséges csoportosítása 

 

3.2. JELÖLÉS NÉLKÜLI TECHNIKÁK 

Ezeken a módszereken belül találhatóak a legrégebbi kvantitatív immunanalitikai módszerek, ahol az 

antitestet és antigént közel ekvivalens mennyiségben reagáltatjuk és a legújabb, jelölésmentes 

immunoszenzorok. 

3.2.1. Antigén-antitest ekvivalencián alapuló módszerek 

Az antigén-antitest reakció csapadékképződéshez vezet, ha poliklonális az ellenanyag (ellenanyag-

keverék, mely az antigén több különböző epitópjával képes reagálni) és nagyméretű az antigén. 

Ilyenkor a molekulák nagyobb aggregátumokat, precipitátumot képeznek, amely az oldatból kiválik 

(lásd 3.2.1.1. ábra/A ábra). 

jelzett antigén 
pl. 
• RIA – radioimmunoassay 
• EIA – enzim immnuo assay 
• FIA – fluoreszcens 

immunoassay 
• LIA – lumineszcens 

immunoassay 

jelzett antitest 
pl. 
• IRMA – immunoradiometrikus 

assay 
• IEMA – immunoenzimatikus 

assay 
• IFMA – immunofluorimetriás 

assay 
• ILMA – immunoluminometrikus 

assay 

IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK 

IMMUNOMETRIKUS 
MÓDSZEREK 

más néven nem kompetitív, vagy 
szendvics módszerek 

Antigén-antitest 
ekvivalens mennyiségben 

KOMPETITÍV MÓDSZEREK 
más néven versengő 

módszerek 

JELÖLT IMMUNREAGENST 
ALKALMAZÓ MÓDSZEREK 

JELÖLÉS NÉLKÜLI 
MÓDSZEREK 

Precipitációs módszerek 

nincs jelölés 
pl. 
• radiális immundiffúzió 
• turbidimetria 
• nefelometria 

Antitest feleslegben Antitest korlátozott 
mennyiségben 
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Ez a reakció gélekben
8
 is lejátszódik, és mennyiségi meghatározást tesz lehetővé. 

Nem következik be ez a jelenség, ha poliklonális antitest hapténnel reagál (a kisméretű hapténhez csak 

egy antitest tud kapcsolódni sztérikus okok miatt), illetve ha monoklonális az antitest, mert csak egy 

ponton ismeri fel az antigént, tehát itt is csak egy antitest kötődik az antigénhez és nem tud kialakulni 

térhálós szerkezet. (3.2.1.1. ábra/B és C ábra). 

 

 

3.2.1.1. ábra. Az antitestek reakciója oldható antigénekkel 

 

A képződött csapadék mennyisége akkor maximális, ha az antitest ekvivalens mennyiségben van jelen 

az antigénhez képest (3.2.1.2. ábra). A csapadék oldhatósága megnő bármelyik reagens feleslege 

esetén (eltérően a szokványos csapadékképződéstől). 

                                                      

 

 

8  A gélek részben szilárd, részben folyadék viselkedést mutató kocsonyaszerű anyagok, melyek gyengén 

keresztkötött polimerláncok hálózatából épülnek fel és nagy mennyiségű folyadékot képesek magukba zárni. 
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3.2.1.2. ábra. Az antigén-antitest csapadék mennyisége az antigén/antitest arány függvényében 

 

Hasonlóan reagálnak bizonyos antitestek a nagyméretű, vízben oldhatatlan antigénekkel, mint pl. a 

sejtek, baktériumok. Ezek kicsapódását agglutinációnak nevezik és a vércsoport-meghatározás is ezen 

alapul. Az ábrán specifikus antitestek hatására agglutinálódott vörösvértestek láthatóak. 

 

3.2.1.3. ábra. Vörösvértestek agglutinációja specifikus antitestekkel a vércsoport-meghatározás során 

 

A legegyszerűbb technikáknál az antigén-antitest reakció gélben játszódik le és a precipitátumot 

vizuálisan értékelik. Ennek egy példája a radiális immundiffúzió. 
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Radiális immundiffúzió 

Agar gélbe
9
 keverik az antitestet, kiöntik pl. egy Petri csészébe majd lyukat vágva a gélbe, az antigént 

felcseppentik. Ahogy az antigén sugárirányban diffundál, a gélben levő antitesttel immunkomplexet 

képez, melyből eleinte az antigén felesleg miatt csak kevés csapódik ki. Az antigén-antitest komplex 

kicsapódása szemmel látható, időben egyre növekvő gyűrűt látunk a lyuk körül. Ahogy az antigén 

egyre távolabbra diffundálva hígul, a csapadék mennyisége nő, majd amikor az antigén ekvivalens 

mennyiségbe kerül az antitesttel, a teljes mennyiség kicsapódik és a precipitációs gyűrű növekedése 

megáll. A végpontban a gyűrű átmérője az antigén koncentrációjával arányos (3.2.1.4. ábra). 

 

http://www.edvotek.com/273.html  

3.2.1.4. ábra. Különböző antigén tartalmú minták felcseppentése után 

kialakult precipitációs gyűrűk radiális immundiffúziónál 

Nefelometria 

Az oldatban lejátszódó immunreakcióknál a csapadékképződés az oldat zavarosságának 

(turbiditásának) mérésével is nyomon követhető. Ezek a technikák azon alapulnak, hogy híg 

oldatokban szuszpendált kicsiny részecskék szórják a fényt. Ha tehát fénnyel megvilágítjuk a mintát, 

egyrészt mérhetjük a csökkent intenzitású áteresztett fényt (turbidimetria), vagy egy rendszerint a 

megvilágításra merőleges szögben elhelyezett detektorral a szórt fény intenzitását (nefelometria). A 

mai modern készülékek kivétel nélkül a nefelometriás mérési elven alapulnak. A szórt fény intenzitása 

a részecskék koncentrációjával arányos. A nefelometria alkalmas mind az antigén, mind az antitest 

koncentrációjának mérésére. Az antigént és az antitestet összekeverik, mégpedig olyan 

koncentrációban, hogy csak kisméretű aggregátumok képződjenek, amelyek nem ülepednek ki 

gyorsan az oldatból. Az antigén-antitest reakció lezajlása után mérik a mintából kijövő szórt fény 

intenzitását és ismert összetételű standard mintákkal hasonlítják össze. Az ismeretlen minta 

koncentrációja kalibrációs görbe alapján határozható meg. Ezt a technikát végpont nefelometriának 

hívják. Ennél az eljárásnál mindig fennáll a veszélye, hogy túl nagy aggregátumok jönnek létre, 

amelyek már a mérés ideje alatt kiülepednek. Ezért gyakran használnak egy másik módszert is, ahol a 

csapadékképződés sebességét mérik (kinetikus nefelometria). A minta és a reagens összekeverése után 

rögtön mérik a fényszórást, illetve annak változását, ami a csapadék kiválásból adódik. A 

csapadékképződés sebessége adott ellenanyag-mennyiség esetén az antigén koncentrációjával nő. 

                                                      

 

 

9 Algából nyert zselés anyag, ami poliszacharidokból áll. 

http://www.edvotek.com/273.html
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3.2.2. Jelölésmentes immunoszenzorok 

Olcsóságuk és egyszerűségük miatt egyre több műszeres analitikai mérést váltanak ki a bioszenzorok. 

Ezek egy biológiai eredetű érzékelő részhez (pl. sejt, szövet, enzim, antitest, nukleinsav) kapcsolódó 

fiziko-kémiai detektorból és az ahhoz tartozó jelfeldolgozó részből állnak. Az immunoszenzorok a 

bioszenzorok speciális típusa, ahol a minta szelektív megkötésére antitesteket alkalmaznak. A mintá-

ban levő meghatározandó anyag szelektíven kapcsolódik az érzékelő antitesthez, miáltal ennek kör-

nyezetében valamilyen fizikai-kémiai változás történik, például változik a közeg törésmutatója, di-

elektromos állandója, az érzékelő tömege, elektromos vezetőképessége, stb. A detektor ezt a változást 

valamiképpen érzékeli, és elektromos jellé alakítja. A jel nagysága függ a minta koncentrációjától. 

3.3. JELÖLT IMMUNREAGENST HASZNÁLÓ MÉRÉSEK – IMMUNOASSAY-EK 

A legtöbb analitikai alkalmazásnál nem az eddig említett változásokat mérik, hanem az antigén és az 

ellenanyag mellett még egy harmadik anyagot is használnak, amelynek kvantitatív mérése viszonylag 

könnyen megoldható. Ez lehet akár az antigén, akár az ellenanyag jelölt változata. A jelölés annyit 

jelent, hogy a molekulába beépítünk, vagy kovalensen hozzákötünk egy analitikailag jól mérhető részt. 

Ilyen lehet pl. egy radioaktív izotóp, egy fluoreszcens molekula, vagy egy enzim. 

3.3.1. Jelölő rendszerek 

A jelölő anyag kiválasztásánál fontos szempont, hogy lehetőleg minél kevésbé változtassa meg az 

immunreagens kötődési tulajdonságait. A jelölő anyag lehet: 

 radioaktív izotóp, 

 enzim, 

 fluoreszcens molekula, 

 kemilumineszcens molekula, 

 elektrokémiailag aktív molekula, 

 liposzóma
10

, 

 mágneses nanorészecske. 

Az alábbiakban a felsorolt jelölési módszerek közül a leggyakrabban használtakat ismertetjük, 

bemutatva ezek előnyeit és hátrányait is. 

Radioaktív izotópos jelölés 

A radioaktív izotópos
11

 jelölés volt az első jelölési technika, amit immunoassay-eknél használtak. Az 

1960-as évektől terjedt el. A módszer egyik kidolgozója Rosalyn Yalow 1977-ben Nobel-díjat kapott 

az inzulin radioimmunoassay-el (RIA) történő meghatározásáért. A radioaktív nyomjelzés kidol-

gozásáért korábban a magyar Hevesy György kapott Nobel-díjat 1943-ban. A radioaktív izotóp 

                                                      

 

 

10 Lipid kettősrétegből álló gömb alakú, mesterségesen előállított képződmények, melyekbe belülre különböző 

vízoldható molekulákat zárhatunk, amik onnan kiszabadítva könnyen mérhetőek. 
11  A radioaktív izotópok instabil atomok, melyek atommagjai radioaktív sugárzás kibocsájtásával 

stabilizálódnak. Az  -sugárzást hélium atommagok alkotják, a -sugárzás elektronsugárzás, a -sugárzás az 

atommagból származó, nagy energiájú elektromágneses sugárzás. 



 

 III. D - 381. 

© Horváth Viola  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika D. Immunanalitika 3. Antigén-antitest reakciók 

 

beépítése gyakorlatilag nem változtatja meg az antigén, vagy ellenanyag kötődési tulajdonságait . 

Máig ez az egyik legérzékenyebb eljárás, nagyon kis koncentrációk is mérhetőek vele, ami abból 

adódik, hogy a radioaktivitás-mérés nagyon érzékeny, és hogy a sugárzás intenzitása nem függ a minta 

közegétől . Hátránya, hogy csak speciális laboratóriumokban alkalmazható, mivel a radioaktív 

izotópokkal való munkát szigorú munkavédelmi előírások szabályozzák, és ezért a labor felszerelése 

és üzemeltetése költséges . Egyes radioaktív jelző anyagok csak rövid ideig tárolhatók (rövid a 

felezési idejük), továbbá a hulladékok elhelyezése is problémás . A radioaktivitást mérő berendezés 

is meglehetősen bonyolult és igen drága . Emiatt a radioaktív izotópos nyomjelzés mára már 

visszaszorult. A kereskedelmi forgalomban kapható, klinikai mérésekhez szánt radioimmunoassay 

reagens készletek mind -sugárzó izotópokat használnak. Ilyen izotópok a 131I és legfőképpen a 125I. 

Ezek az izotópok viszonylag rövid felezési idővel rendelkeznek (125I: 60 nap, 131I: 8 nap), miáltal a 

hulladékok hosszú távú tárolása nem jelent problémát . Ez a jelölés jól kidolgozott, gyors és olcsó, 

az alsó kimutatási határ 10-8–10-12 M . Hátránya viszont a -sugárzó izotópos jelzéstechnikának, 

hogy a nagy energiájú radioaktív sugárzás a reagens molekulát lassan roncsolhatja, a kémiai kötéseket 

felszakíthatja . Ezt a folyamatot „lebomlási katasztrófá”-nak nevezzük. Az izotóppal jelölt reagensek 

csak korlátozott ideig tarthatók el az izotópok viszonylag rövid felezési ideje miatt . 

A -sugárzó 14C- és 3H-izotóp jelölést főleg kutatási célra használják. Az izotópok felezési ideje 

rendkívül hosszú (3H: 12,3 év, 14C: 5760 év), miáltal a hulladékok elhelyezése nagy problémát jelent 

, viszont a reagensek sokkal stabilabbak . A módszer érzékenysége ugyanolyan jó, mint a -

izotópos jelölést alkalmazó módszeré (10-8–10-12 M) .  

Enzimjelölés 

Gyakran alkalmaznak enzimjelölést, elsősorban makromolekulák pl. ellenanyagok jelzésére. Az 

enzimjelölést alkalmazó első immunoassay-eket az 1970-es években fejlesztették ki.  

Ez esetben a jelzett anyag mennyiségének mérése enzimkoncentráció mérését jelenti. Az enzimek 

koncentrációját az általuk katalizált reakció sebességének mérésével határozzuk meg. Az enzim 

reakció kinetikájáról jó oktatási segédanyagot találunk a következő internetes oldalon 

http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/enzyme_kinetics/index.html. 

Célszerűen olyan reakciót katalizáltatunk az enzimmel, amelyben színtelen szubsztrátból színes ter-

mék keletkezik. Az ilyen szubsztrátot kromogénnek is nevezik. A szubsztrát hozzáadása után adott 

idővel (tipikusan 10–30 perc után) leállítjuk az enzimreakciót és mérjük az oldat fényelnyelését a szí-

nes termék elnyelési maximumánál. Fontos, hogy a szubsztrátot az enzimhez képest nagy feleslegben 

alkalmazzuk, hogy az adott idő alatt keletkezett termék mennyiségét ne a szubsztrát mennyisége ha-

tározza meg, hanem az enzimé. Ily módon a keletkezett termék mennyisége és ezáltal az abszorbancia 

is egyenesen arányos lesz az enzim koncentrációjával. A reakció időben történő leállítása is fontos, 

mivel ha nagyon sok ideig hagyjuk folyni, akkor az enzim akármilyen kis koncentrációban van is, az 

összes szubsztrátot átalakítja. Így az enzimkoncentrációtól függetlenül, minden mintában ugyanakkora 

jelet mérnénk. Mivel egyetlen enzim a mérés ideje alatt sok szubsztrátmolekulát alakít át, a mérés na-

gyon érzékeny lehet . 

A leggyakrabban használt jelölő enzimek a torma-peroxidáz és az alkalikus foszfatáz.  

A torma-peroxidáz szubsztrátjaként o-fenilén diamint (OPD, o-Phenylenediamine – Wikipedia, the 

free encyclopedia), 2,2'-azino-bisz(3-etilbenztiazolin-6-szulfonsav) (ABTS, ABTS – Wikipedia, the 

free encyclopedia), vagy 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidint (TMB, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine – 

Wikipedia, the free encyclopedia) használnak. Ezek közül az OPD rákkeltő, ezért már kevésbé 

használatos. Az alkalikus foszfatáz szubsztrátjaként p-nitrofenil foszfátot használnak.  

Manapság már nemcsak olyan szubsztrátokat használnak, melyeket a jelző enzim fotometriásan detek-

tálható termékké konvertál, hanem olyanokat is, amelyek fluoreszcens, illetve kemilumineszcens vég-

termékké alakulnak. A fluoreszcens enzim immunoassay csak kissé érzékenyebb, mint a fotometriás, de 

sokkal tágabb a mérhető koncentrációtartomány . A kemilumineszcencián alapuló assay-ek szintén 

tág koncentrációtartományban használhatóak és emellett rendkívül alacsony a kimutatási határuk . 

http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/enzyme_kinetics/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/O-Phenylenediamine
http://en.wikipedia.org/wiki/O-Phenylenediamine
http://en.wikipedia.org/wiki/ABTS
http://en.wikipedia.org/wiki/ABTS
http://en.wikipedia.org/wiki/3,3%E2%80%99,5,5%E2%80%99-Tetramethylbenzidine
http://en.wikipedia.org/wiki/3,3%E2%80%99,5,5%E2%80%99-Tetramethylbenzidine
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Fluoreszcens jelölés 

Viszonylag kis koncentrációk mérésénél használják a fluoreszcens jelzést. A jelölendő molekulához 

kovalensen kapcsolják a fluoreszcenciára képes molekulát. A fluoreszcencia jelenségéről és méréséről 

a III-B 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. és a 1.2.6 fejezetekben olvashatunk részletesen. A fluoreszcens jelzés 

alkalmazásának legnagyobb problémája a biológiai mintákban eleve jelenlévő fluoreszcens anyagok 

(fehérjék, NADH, bilirubin) háttérzavarása, ami a jel/zaj viszonyt csökkenti. 

A fluoreszcens jel mérésére jelenleg három módszert alkalmaznak: 

az egyik a hagyományos fluorimetria, amikor időben folyamatosan gerjesztik a fluoreszcens 

molekulákat és az emittált fényt folyamatosan mérik. A leggyakrabban használt jelölő anyagok a 

fluoreszcein és a rodamin származékok (3.3.1.1. ábra). 

 

3.3.1.1. ábra. A fluoreszcein (A) és a Rhodamine B (B) molekula szerkezete 

 

A zavaró háttérfluoreszcencia kiküszöbölhető az időfelbontásos fluorimetria alkalmazásával. Itt a 

gerjesztő fénnyel rövid ideig besugárzott minta fény emisszióját rövid késleltetés után mérik. Ehhez 

olyan speciális fluoreszcens jelölőanyagok alkalmazása szükséges, mint a lantanida fémionok (pl. 

Eu3+, vagy Sm3+) kelátkomplexei. Ezek ugyanis a besugárzás után a többi fluoreszcens molekulához 

képest
12

 nagyon hosszú ideig emittálnak (0,5–3 ms), tehát akkor mérhetjük a fluoreszcenciát, amikor a 

háttérfluoreszcencia már elenyésző. Így a jel/zaj viszony nagyon megnő és a mérés sokkal 

érzékenyebb (3.3.1.2. ábra). 

 

                                                      

 

 

12 Egy átlagos fluoreszcens molekulánál a fluoreszcencia lecsengési ideje kb. 0,5–20 ns. 
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3.3.1.2. ábra. Az időfelbontásos fluorimetria elve  (a mérés során a ciklusok ismétlődnek egymás után) 

 

A fluoreszcens detektálást alkalmazó immunoassay-ek különleges változata a fluoreszcencia polarizá-

ciós immunoassay. Ez a mérési módszer a fluoreszcencia jelenség sajátos vonásán alapszik. Ha a fluo-

reszcenciát oldatban egy síkban polarizált fénynyalábbal idézzük elő, akkor a fluoreszcens fény lehet 

továbbra is síkban polarizált, de el is veszítheti a polarizált jellegét. Ez attól függ, hogy milyen gyor-

san forognak a fluoreszcens fényt kibocsájtó molekulák. Ha ugyanis a gerjesztés és a fénykibocsátás 

között eltelt időben (ami általában a nanoszekundumok – 10-9 s – dimenziójába esik) a molekulák tér-

helyzete változatlan, akkor a kibocsátott fény polarizációs síkja megegyezik az elnyelt fényével. Ellen-

kező esetben a molekula elfordulásának megfelelő, más irányban lesz polarizált a kibocsátott fény. Mi-

vel az egyes molekulák egymástól függetlenül forognak, a kibocsátott fény összességében már nem 

polarizált. 

A molekulák forgási sebessége nagyban függ a méretüktől. A néhány százas móltömegű fluoresz-

censen jelzett mintamolekulák olyan gyorsan forognak, hogy a fluoreszcens fény polarizációja eltűnik, 

vagy nagyon lecsökken (3.3.1.3. ábra/A ábra). A nagyméretű molekulák forgási sebessége viszont 

olyan kicsi, hogy a fluoreszcens fény polarizált marad (3.3.1.3. ábra/B ábra). 

 

3.3.1.3. ábra. A fluoreszcencia polarizációs mérés elve 
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Ha tehát egy kismolekulájú fluoreszcensen jelzett antigén és a nagy molekulájú ellenanyag oldatát 

elegyítjük, és ezután mérjük a poláros fény által kiváltott fluoreszcencia polarizációs fokát, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a reakció időbeni előrehaladásával a polarizációs fok egyre nő. Evvel a módszerrel 

tehát követhető a reakció kinetikája is, majd az egyensúly beállása után a keletkezett komplex 

mennyiségére is következtetni lehet (3.3.1.4. ábra). 

 

3.3.1.4. ábra. A fluoreszcens fény polarizáltságának változása 

 a kisméretű molekula antitesthez való kötődése után 

Kemilumineszcens jelölés  

Kemilumineszcenciáról akkor beszélünk, ha a molekula gerjesztése kémiai reakcióban történik (ld. a 

III-B 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4. és a 1.2.6 fejezeteket). A gerjesztett állapotú termék molekula 

fénykibocsájtással tér vissza alapállapotba. Általában oxidációs reakciókban fordul elő, amikor egy 

molekulát erős oxidálószerrel (pl. hidrogénperoxiddal) lúgos közegben oxidálunk. A 

biolumineszcencia a kemilumineszcencia sajátos esete, amikor is a kémiai reakciót enzim katalizálja. 

Ilyen a szentjánosbogárban lejátszódó reakció, melyet a luciferáz enzim katalizál:  

Luciferin + oxigén = oxiluciferin + fény. 

Kemilumineszcens jelölőanyagként legtöbbször luminolt (Luminol – Wikipedia, the free 

encyclopedia, Chemiluminescence – Wikipedia, the free encyclopedia) használnak. 

A módszer érzékenysége a radioaktív immunoassay-ével vetekszik, illetve felül is múlja. Hátránya, 

hogy szennyeződések, és a biológiai mátrix zavarhatják a mért jelet.  

 

Az imunoassay-ekhez leggyakrabban kétféle reagens (jelöletlen és jelölt immunreagens) szükséges, 

most nézzük, hogyan lehet ezek segítségével analitikai méréseket végezni, vagyis hogyan lehet ezeket 

a mintával reagáltatni, hogy annak koncentrációját meghatározzuk. 

A könnyebb megértés kedvéért először az immunoassay-ek két alapvetően eltérő típusát mutatjuk be. 

Az egyik esetben az antitest feleslegben van az antigénhez képest, ekkor immunometrikus, más néven 

szendvics, vagy nemkompetitív módszerről beszélünk. Kompetitív vagy versengő eljárásról beszélünk, 

ha a mérendő anyag jelzett és jelzetlen formája túlsúlyban van az antitesthez képest, és ennek 

kötőhelyeiért a jelzett és jelzetlen molekulák versenyeznek. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Luminol
http://en.wikipedia.org/wiki/Luminol
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemiluminescence
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3.3.2. Az antitest feleslegén alapuló módszerek 

Immunometrikus assay 

Ha az antigén makromolekula, akkor ennek felületén számos olyan részlet (epitóp) van, amelyre 

ellenanyag készíthető. Az első példánknál (3.3.2.1. ábra) az assayhez két olyan ellenanyagot kell 

előállítani, amely a mérendő makromolekula különböző, egymástól elég távoli részletéhez köt. 

 

 

3.3.2.1. ábra. Az immunometrikus assay menete 

 

Az első ellenanyagot pl. műanyag kémcső falához kötik kovalensen vagy fizikai adszorpcióval úgy, 

hogy az ellenanyag antigén kötőhelyei lehetőleg szabadon maradjanak. A másik ellenanyagot 

megjelölik. Ezután a mintát a kémcsőbe töltik. Fontos, hogy az edény falára olyan sok ellenanyag 

legyen kötve, hogy a hozzáadott mintában levő antigén ne tudja telíteni, mert ha telítődik, akkor a 

megkötött antigén mennyiség a minta koncentrációjától már független lesz. A kötési reakciót 

termosztátban, többnyire szobahőmérsékleten, vagy 37 oC körül hajtják végre. Viszonylag hosszú 

időre, akár órákra van szükség hozzá, hogy teljesen végbemenjen, mivel a mintamolekuláknak a 

felületre rögzített ellenanyagokhoz diffúzióval kell eljutni. Ezt a lépést hívják inkubálásnak. Ez után a 

mintát kiöntik és öblítés után a kémcsőbe töltik a második, jelzett ellenanyagot. Ebből is fölösleget 

kell alkalmazni, hogy minden megkötött antigén molekula megkössön egy jelzett ellenanyagot. Ekkor 

egy második inkubálási lépésre van szükség. Az egyensúly beálltával az eredeti minta megkötött 

antigén molekulái a kémcső falán két különböző ellenanyag-molekula közé kötve helyezkednek el 

(„szendvics”). A fölösleges jelzett anyagot kiöntik, és öblítés után mérik a kémcsőben a jelölőanyag 

koncentrációját. Ez értelemszerűen egyenesen arányos a jelzett ellenanyag mennyiségével, ami pedig 

az elmondottak szerint egyenértékű a vizsgált minta teljes antigén tartalmával. 

Vannak olyan esetek, amikor nem a vérben jelenlévő antigénből következtetnek a betegségre (mert pl. 

ennek mérése nagyon nehéz volna), hanem a szervezetben az antigén ellen termelődött ellenanyag 

mérésével. Ilyen pl. a HIV-teszt is (AIDS-teszt), amikor nem a HIV-vírus közvetlen mérése a feladat, 

hanem a megtámadott szervezet immunreakciója során termelődött HIV-ellenanyagot mérik. Ezekben 

az esetekben is alkalmazható az immunometrikus mérés kis módosítással (3.3.2.2. ábra). 

 

3.3.2.2. ábra. Az immunometrikus assay menete, ha a mérendő anyag antitest 
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A kémcső falára ilyenkor a HIV-antigént rögzítik feleslegben, majd hozzáadják az ellenanyagot 

tartalmazó szérum mintát. (Itt az ellenanyag a meghatározandó anyag.) A kémcső falán levő antigénre 

specifikus ellenanyag megkötődik, a nem kötődött anyagokat kimossák. A következő lépésben 

feleslegben jelzett ellenanyagot tesznek a csőbe, melyet a humán ellenanyag konstans része ellen 

termeltetnek állatban13. Ez a kémcső falához kötődött ellenanyagokhoz kötődik az inkubálás során. A 

bekötődött jelölőanyagot a felesleg eltávolítása után mérik. Ennek mennyisége a mintában található 

ellenanyag mennyiségével lesz egyenesen arányos. 

A bemutatott mérési módszer egyik fontos eleme, hogy mindkét immunreagens fölöslegben volt a 

mérendő anyaghoz képest. (Az első példában a jelzetlen és jelzett antitest volt feleslegben az 

meghatározandó antigénhez képest, a második példában a falhoz kötött antigén és a jelzett ellenanyag 

volt feleslegben a meghatározandó ellenanyaghoz képest.) Ez azt vonja maga után, hogy az antigén-

antitest reakció egyensúlya nagymértékben eltolódik a komplex képződése felé, a mintában nagyon 

kevés mérendő anyag marad szabadon, még akkor is, ha alacsony a koncentrációja. Így az 

immunometrikus módszer kimutatási határa nagyon alacsony. 

3.3.3. Az antitest limitált mennyiségén alapuló módszerek.  

Kompetitív vagy versengő immunoassay 

Az immunometrikus módszert akkor használjuk, amikor a meghatározandó molekula nagyméretű, a 

felszínén legalább két ellenanyagot meg tud kötni. Kis molekulák mérésére azonban ez nem működik, 

másik módszerre van szükség.  

Ennél az eljárásnál a jelzett anyag a mérendő antigénnel kémiailag majdnem azonos, a különbség csak 

a jelzettségében van (3.3.3.1. ábra). 

 

 

3.3.3.1. ábra. A kompetitív immunoassay menete 

 

A mérés során egy ellenanyagot használnak, ami itt is lehet egy kémcső falán rögzítve. Ezt inkubálják 

a mérendő mintával és a jelzett antigénnel együtt. Lényeges különbség azonban a szendvics 

módszerhez képest, hogy itt a teljes (jelzett és jelzetlen) antigén mennyiség kis feleslegben van az 

ellenanyaghoz képest. Emiatt a jelzett és a jelzetlen antigén molekuláknak versenyezni kell az 

ellenanyag kötőhelyekért. Ha a jelzett és jelzetlen antigén a reakció szempontjából elég egyforma, 

akkor ugyanolyan arányban kötődnek meg, mint amilyen arányban az oldatban jelen voltak. Az 

                                                      

 

 

13 A humán ellenanyagot az állat szervezete idegen anyagként, antigénként ismeri fel, ezért ellenanyagot termel 

ellene. 
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inkubálás után a nem reagált anyagokat kimossuk, így a nem reagált jelzett anyagot elválasztjuk a 

reagálttól. A kémcsőben maradt, immunkomplexben megkötött jelölőanyag mennyiségét mérjük. 

Minél kisebb az ismeretlen minta antigén koncentrációja, annál több jelzett antigén tud a rögzített 

ellenanyaghoz kötődni, a mért jel annál nagyobb lesz. Fordítva, minél nagyobb a minta antigén 

koncentrációja, annál kevesebb jelzett antigén kötődik, tehát a mérés végén annál kisebb lesz a mért 

jel. Ebben az esetben fordított arányosság áll fenn tehát a minta antigén koncentrációja és a mért jel 

között. Mivel ennél a módszernél az antigének vannak feleslegben az ellenanyaghoz képest, az 

egyensúly beállta után szabadon marad viszonylag sok antigén, ezért a kimutatási határa nem annyira 

alacsony, mint a szendvics módszernek. 

3.3.4. Homogén immunoassay 

Az előző fejezetek példáiban a jelöletlen antitestet, vagy antigént első lépésben kémcső falához 

kötöttük és az antigén-antitest reakció lezajlása után eltávolítottuk a falon nem kötődött komponense-

ket. Ilyenkor heterogén immunoassay módszerről beszélünk, ami azt jelenti, hogy az immunkomplexet 

elválasztjuk a nem kötődött antigéntől/antitesttől. Ha az immunoassay elválasztás nélkül megy végbe, 

a módszert homogénnek nevezzük. Az immunoassay módszereket ez alapján is szokták csoportosítani. 

A homogén immunoassay kialakításának az a feltétele, hogy a jelölt immunreagens jele megváltozzon 

az immunkomplex kialakulása következtében. A homogén immunoassay-ek sokkal gyorsabbak, és 

egyszerűbben kivitelezhetők, mint a heterogén immunoassay-ek, ezáltal könnyebben automatizál-

hatók, de a minta közegéből származó zavarás sokkal nagyobb, mivel azt nem távolítjuk el a mérés 

során. A legtöbbjük kis molekulájú antigének meghatározására alkalmas és kompetíción alapul. A 

következőkben a két leggyakrabban használt technikát mutatjuk be. 

EMIT (enzyme multiplied immunoassay technique) 

Az EMIT kis molekulák (gyógyszerek, kábítószerek) meghatározására szolgál, enzimjelölést alkalma-

zó, kompetitív immunoassay. Ez volt az első széles körben alkalmazott homogén immunoassay. A 

következő lépésekből áll: 

1. Az ismeretlen antigén mintához adott mennyiségű ellenanyagot adunk. 

2. A mintát inkubáljuk, mialatt az antigén az ellenanyaghoz köt. 

3. A mintához hozzáadunk adott mennyiségű enzimmel jelzett antigént. 

4. Ismét inkubáljuk a mintát. 

Az antigén-enzim konjugátumban az enzim alapvetően aktív, de az ellenanyaghoz kötődve inaktívvá 

válik. 

5. Hozzáadjuk az enzim szubsztrátját nagy feleslegben. 

6. Megfelelő ideig inkubáljuk, mialatt a szubsztrát átalakul színes termékké. 

7. Mérjük az enzim aktivitást, vagyis adott idejű enzimreakció után a képződött színes termék 

mennyiségét. 

A kapott jel az antigén koncentrációjával egyenesen arányos. Ha kevés antigén van a mintánkban, a 

kompetíció miatt sok enzimmel jelzett antigén fog ellenanyaghoz kötődni, és emiatt nagymértékben 

csökken az enzimaktivitás, vagyis kicsi lesz a mért jel. Ha viszont sok antigén van a mintánkban, csak 

kevés enzimmel jelzett antigén tud immunkomplexet képezni és kevéssé csökken az enzimaktivitás, 

nagy lesz a kapott jel. 

FPIA (Fluoreszcencia polarizációs immunoassay) 

Az első fluoreszcencia polarizációs immunoassay-t 1961-ben fejlesztették ki, és ezen az elven alapult 

az első automatizált immunoassay készülék, amelyet 1981-ben dobott piacra az Abott cég. A 

fluoreszcencia polarizációs immunoassay detektálási elvét korábban a 3.3.1 fejezetben már 

bemutattuk. Maga a mérés úgy történik, hogy  
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1. a kisméretű antigént tartalmazó mérendő mintát és az antigén fluoreszcens molekulával (pl. 

fluoreszcein) jelölt formáját reagáltatjuk az antitesttel. 

2. Az inkubáció ideje alatt az antigén és a fluoreszcens jelzett antigén versenyezve bekötődnek a 

limitált számban jelenlevő antitest kötőhelyekre. 

3. A mintát síkban polarizált fénnyel gerjesztjük és mérjük a polarizációfokot (a fény 

polarizáltságának mértékét). 

Ha a minta kevés antigént tartalmaz, a fluoreszcens jelzett antigén nagy része az antitesthez kötődve 

immunkomplexet alkot. Ez nagy méretének köszönhetően nem csökkenti az emittált fluoreszcens fény 

polarizáltságát, vagyis magas polarizációfokot mérünk. Ezzel szemben, ha a mintánkban nagy 

koncentrációban van jelen az antigén, akkor az antitesthez csak kevés jelzett antigén tud bekötődni, a 

többi szabadon, gyorsan forog, így a fény polarizációfoka lecsökken. Ily módon a mért polarizációfok 

a minta antigén koncentrációjával fordítottan arányos. 

3.3.5. Heterogén immunoassay 

Heterogén immunoassay-ekben ahhoz, hogy az immunreakció után az antigén-antitest komplexet el 

tudjuk választani a kötetlen antigéntől, vagy antitesttől, a jelöletlen immunreagenst szilárd hordozóhoz 

kötik. A minta antigén és a jelölt reagens hozzáadása után az immunreakció egyensúlyának beálltával 

mosással eltávolítják a szilárd hordozóhoz nem kötődött molekulákat, majd a szilárd hordozón lévő 

jelölő anyag koncentrációját mérik. Ez a szilárd hordozó lehet:  

 műanyag kémcső, 

 mikrotiter tálca (3.3.5.1. ábra), 

 polimer szemcse, 

 mágneses részecske. 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microtiter_plate.JPG 

3.3.5.1. ábra. 96 lyukú mikrotiter tálca 

A műanyag csövek és a mikrotiter tálcák nagyon elterjedtek, általában polisztirolból készülnek. A 

mikrotiter tálcák 96 mélyedést (angolul: well) tartalmaznak 8 × 12 kiosztásban, az immunreakció a kb. 

300 l térfogatú mélyedésekben megy vége. A mikrotiter tálcák előnye, hogy 8 csatornás automata 

pipettával egyszerre 8 minta kezelhető, és a mosási lépés is nagyon egyszerű, mind a 96 mélyedést 

egyszerre lehet kiüríteni, erőteljes mozdulattal „kicsapva” belőlük a folyadékot.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Microtiter_plate.JPG
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Szilárd hordozóként gyakran használnak homodiszperz méreteloszlású
14

 polisztirol mikroszemcséket, 

melyek átmérője 50 nm-től 0,5 m-ig terjedhet. Ezek az ún. latex részecskék vizes közegben stabil 

szuszpenziót képeznek és sokkal nagyobb felületet biztosítanak, az immunreagens megkötésére, mint a 

műanyag csövek vagy mikrotiter tálcák. Mivel az oldatban nagyon sűrűn vannak, ezért a diffúziós 

úthossz is nagyon lerövidül az előbbiekhez képest, ezáltal rövidebb inkubáció elegendő. Az immun-

reakció lezajlása után a latex részecskékhez kötött immunkomplexeket centrifugálással választják el a 

nem kötődött antitesttől vagy antigéntől. Ez a lépés viszont időigényesebb, mint a műanyag csövek, 

vagy mikrotiter tálcák esetén, ahol az elválasztás egyszerűen az oldat kiöntésével történik. A latex ré-

szecskéknek mágneses változatuk is van, ezeknek a szeparálása egyszerűbb, egy erős mágnes segítsé-

gével történik, amely az edény falához vonzza a mágneses részecskéket és az oldatot pipettával le 

lehet szívni. 

Az antitesteket leggyakrabban vizes oldatból fizikai adszorpcióval kötik rá a szilárd hordozóra. A 

fehérje hidrofób csoportjai nagyon erősen adszorbeálódnak a szintén hidrofób polimer felületre. Ha a 

fizikai adszorpció valami miatt nem megfelelő, kovalensen is hozzáköthetik a szilárd hordozóhoz az 

immunreagenst, vagy egy másik speciális fehérjén keresztül, amely az antitesteket a konstans régiónál 

fogva szelektíven megköti. Utóbbi esetekben sokkal nagyobb az esély arra, hogy az antitestek 

antigénkötőhelye szabadon marad. 

Annak kiküszöbölésére, hogy az immunoassay további lépései során az antigén, vagy a második 

antitest fizikai adszorpcióval, nem specifikusan, vagyis nem az immunreakció által a felületre 

kötődjön, egy blokkolási lépést is be szoktak iktatni. A blokkolás abból áll, hogy az antitest 

adszorpciója után egy semleges fehérjét, pl. marhaszérum-albumint (BSA, bovine serum albumin) 

adnak a hordozóhoz, és ez a fehérje az antitestek által szabadon hagyott felületekre adszorbeál, azokat 

befedi. Így a további fehérje adszorpciót megakadályozza (3.3.5.2. ábra). 

 

 

3.3.5.2. ábra. A szabadon maradt, nem specifikus kötőhelyek blokkolása 

 az antitesttel módosított felületen 

 

                                                      

 

 

14 Gyakorlatilag minden szemcse azonos átmérőjű. 

Marhaszérum-albumin 
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A heterogén immunoassay-ek hátránya, hogy az elválasztás munka- és időigényes, viszont eltávolítják 

a mérés előtt a zavaró mátrixkomponenseket, így alacsonyabb koncentrációk mérése válik lehetővé. 

Nehezebben automatizálható, mint a homogén módszerek, de ma már számos heterogén 

immunoassay-en alapuló, nagy mintaszám mérésére alkalmas automata rendszer van a piacon. Az 

alábbiakban egy heterogén immunoassay technikát mutatjuk be. 

ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay) 

A heterogén immunoassay-ek legelterjedtebb formája az enzimjelölést alkalmazó ELISA-technika, 

ahol legtöbbször 96 lyukú műanyag tálcában (mikrotiter tálca) végzik az immunreakciót, majd az 

enzimreakciót, és a tálca mélyedései szolgálnak küvettaként is a fotometriás mérésnél. Léteznek 

kompetitív és immunometrikus ELISA-k és ezeknek is többféle variációja lehetséges, aszerint, hogy 

az antigént, vagy az antitestet kötjük a mikrotiter tálcára.  

A következő internetes virtuális laborgyakorlat egy immunometrikus ELISA-t mutat be, ahol a 

vérszérumból antitesteket határoznak meg autoimmun betegség diagnosztizálása céljából. A mikrotiter 

tálca falára az antigént kötik fel, ehhez köt hozzá a mintából a meghatározandó autoantitest, majd a 

következő lépésben egy tormaperoxidázzal jelzett antitest, amely az autoantitestre szelektív. A 

3,3’,5,5’-tetrametilbenzidin szubsztrát hozzáadása után az enzimreakciót tömény savval állítják le, és a 

kialakult sárga színt fotometriásan mérik (3.3.5.3. ábra). 

 

 

3.3.5.3. ábra. Immunometrikus ELISA elve antitestek mérésénél 

 

Kattintson a következő linkre és végezze el a virtuális immunanalitikai mérést. 

http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/immunology/index.html  

 

Az alábbi videó szintén egy ELISA mérést mutat be α-fetoprotein fehérje vérszérumból történő 

meghatározására. 

http://www.hhmi.org/biointeractive/vlabs/immunology/index.html
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VIDEÓ 

 

3.3.5.1. videó. α-fetoprotein fehérje meghatározása vérszérumból ELISA módszerrel 
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4. MENNYISÉGI MEGHATÁROZÁS IMMUNOASSAY-EKKEL  

4.1. KALIBRÁCIÓ 

Az immunoassay-eknél a kvantitatív meghatározás kalibráció segítségével történik. 

Immunometrikus mérésnél az antigénből kalibráló standard sorozatot készítenek és ezeket inkubálják 

minden esetben azonos mennyiségű ellenanyaggal és jelzett ellenanyaggal. A mért jelet az antigén 

koncentrációjának függvényében ábrázolják, és az ismeretlen mintát a standardokkal azonos módon 

lemérve a kalibrációs függvény segítségével mérik. A kalibrációs összefüggés egyenes arányosság: 

minél több antigén van a mintában, annál több jelzett ellenanyag tud bekötődni az ellenanyag-antigén 

komplexhez és annál nagyobb jelet kapunk. Ha több nagyságrendet kell átfogni a kalibrációval, a 

kalibrációs görbe koncentrációtengelyét általában logaritmikus léptékben ábrázolják (4.1.1. ábra). 

 

4.1.1. ábra. Az immunometrikus assay kalibrációs függvénye 

 

Kompetitív mérésnél az antigénből szintén kalibráló standard sorozatot készítenek, mindegyik 

oldathoz ugyanannyi jelzett antigént adva. Ezeket a mintákat inkubálják minden esetben azonos 

mennyiségű ellenanyaggal. Az antigén-antitest komplexre mért jelintenzitást ábrázolják a jelzetlen 

antigén koncentrációja (pontosabban utóbbi logaritmusának) függvényében. A kapott kalibrációs 

görbét használják az ismeretlen mintákhoz, természetesen ezeket is a standardokkal azonos módon 

mérve. A kalibrációs összefüggés a kompetitív módszernél fordított arányosság (matematikai 

függvénye a hiperbola), mivel minél nagyobb a minta antigén koncentrációja, annál kevesebb jelzett 

antigén tud az antitesthez kötődni, és fordítva. A kalibrációs görbén a koncentráció tengelyt 

logaritmizálva jellegzetes fordított S alakú görbét kapunk, melynek a középső, meredek szakasza 

használható koncentrációmérésre (4.1.2.). 

 

4.1.2. ábra. Kompetitív immunoassay kalibrációs függvénye 
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Fontos megjegyezni, hogy a biológiai eredetű reagensek alkalmazása miatt az immunoassay 

módszerek szórása jóval nagyobb lehet, mint a jegyzetben bemutatott műszeres analitikai módszereké. 

Egyes esetekben 10–15, akár 20% szórás is elfogadható lehet.  

4.2. IMMUNOASSAY-EK A GYAKORLATBAN 

4.2.1. Immunoassay reagens készletek 

Az analitikai gyakorlatban a minta koncentrációjának meghatározását kereskedelemben kapható ún. 

immunoassay reagens készletekkel végzik, amelyek mindegyike egy-egy meghatározott anyagot képes 

mérni (4.2.1.1. ábra). 

 

4.2.1.1. ábra. Az ELISA Technologies Inc. (Gainesville, FL, USA) ELISA-reagens készlete 

 

Ezekben készen megtalálható a 

 jelöletlen antitest, vagy ha ellenanyagot akarunk mérni antigén (heterogén immunoassay-eknél 

már a szilárd hordozóhoz kötve és a hordozón a nem specifikus kötőhelyek leblokkolva), 

 a meghatározandó anyagot tartalmazó kalibrációs standard minták (a minta típusának 

megfelelő mátrixban, pl. szérumban), 

 és a jelzett immunreagens (jelzett antigén, vagy antitest). 

A készletek tartalmaznak továbbá leírást a mérés pontos kivitelezéséről. A módszer optimalizálva van 

az adott minta analitikai szempontból fontos koncentrációtartományban történő mérésére. 

4.2.2. Automatizált mintaelemzők 

Az immunoassay reagenskészletekkel végzett mérések történhetnek manuálisan, de ott, ahol naponta 

akár több száz, ezer mintát kell lemérni, pl. kórházi laboratóriumban, gyakran alkalmaznak automati-

zált mintaelemzőket. Ezek a készülékek az adott gyártó reagenskészleteit használják. A mérési folyamat 

onnan kezdve, hogy a páciensek mintáit megfelelő vonalkóddal ellátva betárazzák a mintaelemzőbe, 

addig hogy a mérési adatok bekerülnek a kórház informatikai rendszerébe, teljesen automatizált. A 

képen a Siemens cég által gyártott automatizált immunoassay mérőberendezést láthatjuk. 
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(http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/apps/IA_CC/ADVIA_Cen

taur_XP/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/A

DVIACentaur_XP_virtual-tour-siemens.html) 

4.2.2.1. ábra. A Siemens cég StreamLAB® – ADVIA Centaur® XP immunoassay mérőrendszere.  

(A linkre kattintva megtekintheti a készülék működését) 

4.2.3. Immunoassay-en alapuló tesztcsíkok 

Az ún. laterális áramlási tesztek egyszerű kivitelű tesztcsíkok, amelyek a mintában valamilyen anyag 

jelenlétét, vagy hiányát képesek jelezni. Ezeket a teszteket leggyakrabban az orvosi diagnosztikában 

használják otthoni vizsgálatra, az orvosi ellátásban, vagy klinikai laboratóriumokban. A tesztcsíkba a 

minta a kapilláris hatás miatt szívódik fel és halad végig. Miután a minta beszívódik, színes reagenssel 

találkozik, amellyel összekeveredik és magával viszi vonalakon (zónákon) keresztül, amelyekbe 

antitesteket, vagy antigéneket ágyaztak. A meghatározandó anyag jelenléte, vagy hiánya alapján a 

színes reagens megkötődhet a tesztvonalon, vagy zónán (4.2.3.1. ábra). 

 

 

 

(http://www.drugtestservices.com) 

4.2.3.1. ábra. A DrugTest Services, Inc. (Montgomery, AL, USA) cég tesztcsíkja, amely egyszerre 5 

féle kábítószer kimutatására alkalmas vizeletből 
 

A laterális áramlási tesztek működhetnek a szendvics, vagy kompetitív immunoassay elvén. 

http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/apps/IA_CC/ADVIA_Centaur_XP/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIACentaur_XP_virtual-tour-siemens.html
http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/apps/IA_CC/ADVIA_Centaur_XP/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIACentaur_XP_virtual-tour-siemens.html
http://www.medical.siemens.com/siemens/en_GLOBAL/gg_diag_FBAs/files/apps/IA_CC/ADVIA_Centaur_XP/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIA_Centaur_XP_Virtual_Tour_01_2010/ADVIACentaur_XP_virtual-tour-siemens.html
http://www.drugtestservices.com/
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Színes reagensek 

Jelölőanyagként színes részecskéket használnak, ilyenek a kék színű latexrészecskék, vagy a vörös 

színű arany nanorészecskék. 

Kontroll vonal 

A legtöbb tesztcsík magában foglal egy második vonalat is, amely a színes részecskékkel jelzett 

immunreagenst köti meg, ezzel igazolva, hogy a teszt jól működik.  

Szendvics módszer tesztcsíkon 

A minta először színes részecskékkel jelölt antitesttel találkozik, amely a mérendő anyagra, antigénre 

szelektív. A mintában levő antigén hozzáköt a színes részecskével jelölt antitesthez. A tesztvonal 

szintén a mérendő anyagra szelektív antitestet tartalmazza, amely az antigénnek egy másik epitópját 

ismeri fel és köti meg. Az antigént tartalmazó pozitív mintákban a tesztvonal tehát elszíneződik 

(4.2.3.2. ábra). 

 

 

4.2.3.2. ábra. Szendvics immunoassay menete tesztcsíkon 
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Kompetitív módszer tesztcsíkon 

A minta először színes részecskékkel találkozik, amelyek a mérendő antigénnel vannak módosítva. 

Ezekkel keveredve halad tovább. A tesztvonal az antigénre szelektív antitesteket tartalmazza. A 

mintában található jelöletlen antigén megkötődik az antitesteken, megakadályozva, hogy az megkösse 

az antigénnel jelölt színes részecskéket. A tesztvonal tehát ebben az esetben akkor színeződik el, ha a 

mintában nincs jelen a mérendő anyag (4.2.3.3. ábra). 

 

4.2.3.3. ábra. Kompetitív immunoassay tesztcsíkon 

 

A legtöbb teszt igen/nem választ ad, vagyis csak kvalitatív kiértékelést tesz lehetővé. Lehetőség van 

azonban arra is, hogy a tesztvonal elszíneződésének méréséből mennyiségi meghatározást végezzünk. 

Ehhez megfelelő kézi műszerek, leolvasók szükségesek (4.2.3.4. ábra). 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Example_of_handheld_lateral_flow_reader.jpg 

4.2.3.4. ábra. Kézi (PDA alapú) tesztcsík leolvasó készülék  

(Detekt Biomedical, Austin TX, USA, www.idetekt.com) 
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Ezek adott hullámhosszúságú fénnyel megvilágítják a tesztvonalat,  

majd CCD (charge coupled device, http://en.wikipedia.org/wiki/Charged_coupled_device),  

vagy CMOS (complementary metal oxide semiconductor, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal %E2%80%93oxide%E2%80%93semiconductor) 

technológiával detektálják a visszavert fényt. A kapott képet megfelelő algoritmussal feldolgozva, a 

vonalak intenzitásából a minta koncentrációjára következtethetünk. 

A tesztcsíkok nagyon gyors és egyszerű elemzést tesznek lehetővé. Már akár néhány perc várakozás is 

elég az eredményhez. Általában az elemzési idő és az érzékenység kompromisszumot követel. Minél 

rövidebb idő kell a teszt kifejlődéséhez, annál kevésbé érzékeny, és fordítva. A többi immunoassay-

hez képest előnye még ennek a formának, hogy nem kell hozzá reagens és mintaelőkészítés sem 

szükséges, valamint képzett személyzet sem kell az elvégzéséhez. 

Példák 

Valószínűleg a legismertebb laterális áramlási tesztek az otthon végezhető terhességi tesztek. Ezen 

kívül még rengeteg felhasználásuk van, rendelkezésünkre állnak gyors tesztek HIV15, troponin T16, 

malária, kábítószerek, termékenység, légzőszervi megbetegedések stb. detektálására is. Az állat és 

humán diagnosztikai célokra készült klinikai teszteket vizelet, nyál, vér és széklet minták analízisére 

lehet használni. Léteznek tesztcsíkok nem klinikai alkalmazásokra is, mint például a víz és 

élelmiszerek szennyeződését kimutató tesztek, vagy a biológiai fegyverek és egyéb környezet-

szennyezők kimutatását célzó tesztek. 

 

                                                      

 

 

15 HIV – human immunodeficiency virus, az AIDS vírusa 
16 Troponin T – fehérje, amely a szívinfarktuskor szabadul fel az elhalt szívizomból. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charged_coupled_device
http://en.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal%20%E2%80%93oxide%E2%80%93semiconductor


 

 III. D - 398. 

© Horváth Viola  www.tankonyvtar.hu  

III. Műszeres analitika D. Immunanalitika 5. Ellenőrző kérdések 

 

5. ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyenek az immunoassay módszerek analitikai jellemzői (kimutatási határ, szelektivitás) 

összehasonlítva más analitikai módszerekkel? 

2. Határozza meg a következőket: antitest (más néven ellenanyag), antigén, haptén, epitóp, 

immunkomplex. 

3. Milyen molekulák az ellenanyagok, mit tud a szerkezetükről? 

4. Milyen kémiai kölcsönhatások alakulnak ki az immunkomplexben, hogyan magyarázza ezek 

alapján a módszer szelektivitását és alsó kimutatási határát? 

5. Hogyan állítják elő az immunoassayek-hez az ellenanyagokat (poliklonális, monoklonális, 

rekombináns)? 

6. Hogyan csoportosíthatóak az immunoassay módszerek? 

7. Milyen jelölés nélküli immunanalitikai módszereket ismer? Hogyan működnek ezek? 

8. Milyen jelölési technikákat ismer? 

9. A versengés szerint hogyan oszthatóak fel az immunassay eljárások? Hogyan kivitelezzük az 

egyes típusokat? 

10. A kompetitív és az immunmetrikus immunoassay jellemzőinek összehasonlítása (alsó 

kimutatási határ, kalibrációs függvény, antigén mérete, reagensfelesleg). 

11. Mik a heterogén és homogén fázisú immunoassay-ek jellemzői? Hasonlítsa össze ezeket! 

12. Hogyan működik a fluoreszcencia polarizációs immunoassay? 

13. Hogyan működik az EMIT? 

14. Milyen lépésekből áll az ELISA-mérés? 

15. Hogyan működnek az immunoassay-en alapuló tesztcsíkok? 
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