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3.2  REKOMBINÁNS FEHÉRJE EXPRESSZIÓ SEJTMENTES RENDSZEREKBEN:  

         IN VITRO TRANSZKRIPCIÓ ÉS TRANSZLÁCIÓ 

 

3.3  REKOMBINÁNS FEHÉRJE EXPRESSZIÓ SEJTKULTÚRÁBAN 

 

3.4  NEM PROKARIÓTA EXPRESSZIÓS RENDSZEREK 

 3.4.1 Pichia pastoris 

 3.4.2 Protein expresszió rovarsejtekben 

 3.4.3 Emlős expressziós rendszerek 

 

3.5  A REKOMBINÁNS FEHÉRJÉK TISZTÍTÁSA  

REKOMBINÁNS FEHÉRJÉK 

A fejezet célja, hogy ismertesse a rekombináns fehérjék termelésére  

leggyakrabban használt rendszereket, összehasonlítsa előnyeiket és hátrányaikat, 

alkalmazási területeiket.  
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Tiszta protein készítmények 

Felhasználás: gyógyítás és kutatás 

Források:   

• természetes protein keverékek  - ember/állat/növény/gomba 

• mesterséges készítmények        - szintetikus peptidek  

                rekombináns fehérjék 

 Inzulin   Disznó v. tehén (pankreász) 

 VIII faktor   Emberi vér (véradás) 

 Növekedési hormon Emberi agy 

 Kalcitonin   Lazac 

 Ellenszérum (mérgek) Ló v. kecske vére 

Fehérje gyógyszer  Természetes forrás 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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A vér frakcionálásához használt készülék 
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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B. Rogge Box jellyfish,  

Australia 

Lonomia caterpillar, Brasil 

R. Morante 

Black scorpion, Arabia 

P-A. Olsson 

Ellenméreg - specifikus antiszérum lóból v. kecskéből 
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Protein gyógyszerek 

Természetes forrás ritka vagy költséges  

• Igények nehezen kielégíthetők 

• Bonyolult izolálás 

• Immunválaszt válthat ki (más faj) 

• Szennyezés vírussal v. más patogénnel 

 

Ma már a legtöbb fehérje gyógyszert rekombináns úton 

állítják elő 

• Olcsóbb, biztonságosabb, bőséges forrás 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Peptid gyógyszerek 

Sok hormon tulajdonképpen kis peptid (2-40 aminosav) 

Kalcitonin (32 AA)  

Pajzsmirigy hormon a csonttömeg növelésére 

Oxitocin (9 AA) 

Méhösszehúzódások fokozása, agyalapi mirigy által termelt 

Vazopresszin (9 AA) 

antidiuretikum/érösszehúzódás, agyalapi mirigy által termelt 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Elég rövidek a szilárd fázisú szintézishez (SPPS) 

A módszert Bruce Merrifield fejlesztette ki a hatvanas években 

(Nobel díj) 

Nagyon hatékony szintézis (>99%/kötés) 

Mégis: 50 aminosavas peptid, 99% kapcsolási hatékonyság 

Hozam = 0.9950 = 60.5% 

A módszer csak kis peptidek szintézisére alkalmas 

Peptid gyógyszerek 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Rekombináns fehérjék 

A 70-es és 80-as években fejlesztették ki 

Paul Berg (1973) restrikciós enzimek 

Herbert Boyer (1978) humán inzulin klónozása E. coliba – 

Genentech 

Négy fő megközelítés 

  Expresszió sejtmentes rendszerben 

  Expresszió izolált sejtekben (sejtkultúra) 

  Expresszió transzgenikus állatokban/növényekben 

  Génterápia emberben 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Sejtmentes rendszerek: 

In vitro transzkripció és transzláció 

•  Géntermékek gyors azonosítása 

•  Funkcionális analízisek 

•  protein-protein kölcsönhatások analízise 

•  protein folding tanulmányozása 

•  Aminosav mutációk funkcionális analízishez 

•  Régiók eltávolítása a proteinből 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Előnyei a sejtekben történő expresszióhoz képest: 

Mikor a protein:  

toxikus a gazdasejtnek 

  oldhatatlan, vagy inklúziós testbe kerül 

  degradálódik az intracelluláris proteázok által 

Minden lépése egyszerű és hatékony 

Nem kell élő sejteket kezelni 

Tiszta termék 

Hátrányai a sejtekben történő expresszióhoz képest: 

Nincsenek membránstruktúrák 

Nincs poszttranszlációs módosítás 

Sejtmentes rendszerek: 

In vitro transzkripció és transzláció 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Az in  vitro transzkripció összetevői 

•  Linearizált DNS templát 

•  Fág RNS polimeráz 

•  4 dNTP 

•  Puffer 

1998 by Alberts, Bray, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter.  

Published by Garland Publishing. 

In vivo In vitro 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Fág RNS polimerázok 

Fág polimeráz Fág gazdasejt Promoter szekvencia 

T7 RNS polimeráz E. coli 5’TAATACGACTCACTATAGGG 3’ 

T3 RNS polimeráz E. coli 5’AAATTAACCCTCACTAAAGGG3’ 

SP6 RNS polimeráz 
Salmonella 

typhimurium 
5’AATTTAGGTGACACTATAGAA3’ 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Az RNS polimerázok jellemzői 

Az RNS polimerázok sokkal lassabban dolgoznak, mint a DNS 

polimerázok 

 RNA pol (50-100 bázis/sec)  

 DNA pol (1000 bázis/sec) 

Az RNS szintézis szekvencia-hűsége sokkal rosszabb 

Az RNS polimerázoknak nincs “proofreading” képessége 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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DNS templát 

Plazmidok  

 A legtöbb klónozó vektor fág polimeráz promotert is tartalmaz a 

klónozó helyen kívül   

PCR termékek 

 A primerben benne kell hogy legyen a promoter szekvencia 

Oligonukleotidok 

   

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Templát linearizálás 

•  Plazmidok: nincs RNA pol terminációs szignál - a plazmidot 

    linearizálják 

 

•  PCR templát: terminációs szignál a termékben vagy a primerben 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Transzláció eukariótákban  

1998 by Alberts et al.   

Published by Garland Publishing. 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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•  tRNS & aminoacil-tRNS szintetázok 

•  Riboszómák 

•  Aminosavak 

•  ATP, GTP 

•  Iniciációs, elongációs és terminációs faktorok 

•  puffer 

•  RNS templát 

 

Az in vitro transzláció összetevői 

Sokkal összetettebb, mint a transzkripció 

Nem lehet néhány izolált komponensből összekeverni 

Mindig sejtkivonatot használnak hozzá 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Nyúl retikulocita lizátum 

 

Gabonacsíra kivonat 

 

E. coli kivonat 

Általánosan használt in vitro transzlációs rendszerek 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Nyúl retikulocita lizátum 

Retikulociták: 

  

éretlen vörösvérsejtek 

nincs sejtmagjuk (DNS) 

Teljes transzlációs rendszer, az intenzív globin szintézishez 

 Az endogén globin mRNS eltávolítható Ca2+ függő mikrokokkusz 

 nukleázos emésztéssel.  A nukleáz később EGTA-val inaktiválható. 

Alacsony háttér  

Exogén mRNS hatékony transzlációja, még kis mennyiségben is  

Alacsony nukleáz aktivitás  

Képes teljes hosszúságú termékek nagy mennyiségű szintézisére 

Cap vagy cap nélküli mRNS transzlációjára is képes 

 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Gabonacsíra lizátum 

Alacsony háttér, kevés endogén mRNS 

Ajánlott oxidált tiolokat vagy kis kettős szálú RNS fragmenteket 

tartalmazó RNS preparátumok transzlációjához (nyúl retikulocita 

lizátum gátlói) 

Aktivitása jobban függ a cap struktúra meglététől 

Előnyösebb kisebb (12-15kDa) proteinek szintéziséhez, melyek a 

retikulocita lizátumban jelenlevő globinnal komigrálhatnak 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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E. coli lizátumok 

Egyszerű transzlációs apparátus, kevésbé bonyolult iniciációs 

mechanizmus 

DE: a bakteriális lizátumok nukleázokat tartalmaznak, melyek 

az exogén RNS-eket gyorsan degradálhatják 

Készítése során az extraktumot inkubálni kell, hogy az 

endogén RNS-ek transzlálódjanak, majd degradálódjanak 

Az exogén termék könnyen aznosítható 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Transzlációs rendszerek 

Kétfajta sejtmentes transzlációs rendszer:  

Standard transzlációs rendszerek (retikulocita és búzacsíra extraktum),  

 melyek RNS-t használnak templátként 

Kapcsolt transzkripciós-transzlációs rendszerek, melyek DNS templátot 
használnak 

 

Fontos transzlációs elemek: 

  = Eukarióta transzlációs szignál: 5’-GCCACCAUGG-3’ “Kozak”  

  szekvencia, ha eukarióta sejtmentes rendszert használnak 
  = Prokarióta transzlációs szignál: 5’-UAAGGAGGUGA-3’ Shine- 

 Delgarno (SD) , ha prokarióta sejtmentes rendszert használnak 
 
Kétlépéses kapcsolt rendszer: 1. cső= transzkripció, 2. cső=transzláció 
 Mindegyik külön optimalizálható 
 
 
Egylépéses kapcsolt rendszer: mindkét reakció ugyanabban a csőben 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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A rekombináns protein szintézis fő lépései 

A gén azonosítása/izolálása 

A gén klónozása plazmidba 

Plazmid: expressziós vektor 

Gazdasejt transzformálása 

Sejtek szaporítása, fermentáció 

Plazmid: a transzkripció DNS  

templátjának forrása 

In vitro transzkripció 

In vitro transzláció 

Protein izolálása és tisztítása 

In vivo Sejtmentes 

Protein gyógyszerkészítmény előállítása Kutatás 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Escherichia coli/ más baktériumok 

Pichia pastoris/ más élesztőfajok 

Rovar sejtkultúra (Baculovirus) 

Emlős sejtkultúra 

Növények 

 

 

Birka/tehén/ember 

(transzgenikus állatok és génterápia 

emberben) 

Rekombináns fehérjék expressziója in vivo  

vagy izolált sejtekben 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Az expressziós rendszer kiválasztása 

A döntés a protein méretétől és tulajdonságaitól függ 

 

  Nagy proteinek (>100 kD)? - eukarióta rendszer 

  Kis proteinek (<30 kD)? - prokarióta rendszer 

  Magas hozam, alacsony költség? - E. coli 

  Poszttranszlációs módosítások feltétlenül szükségesek? - élesztő, 
rovarsejt, vagy más eukarióta rendszer 

  A glikoziláció feltétlenül szükséges? - rovarsejt, vagy emlős 
sejtkultúra 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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A (plazmid) expressziós vektorok jellemzői 

1.  Legyen kompatibilis a gazdasejttel (prokarióta vs. eukarióta) 

 

2.   Jellemzői : 

• erős/indukálható promoter 

• transzkripciós start hely 

• riboszóma kötőhely 

• terminációs szekvencia, polyA szignál 

• affinitás címke vagy szolubilizációs szekvencia 

 

• klónozási hely (sokféle enzim) 

• replikációs origó (ORI)  

• bakteriális szelekciós marker (Amp vagy Tet)  

• eukarióta szelekciós marker  

• rekombinációs szekvenciák 

protein 

expresszió 

klónozás, plazmid 

fenntartása 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Promoter szelekció 

•   Konstitutív - minden sejtben, állandó expresszió 

 

•   Szövet vagy fejlődési stádium specifikus - bizonyos sejttípusok,  

                 időzített expresszió 

 

•   Indukálható - időzített expresszió, gazdasejtre nem toxikus 

 

•   Szintetikus 

 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Szabályozható promoterek: Tet-off rendszer 
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Szabályozható promoterek: Tet-on rendszer (mutáns rTetR) 

(gyorsabb válasz) 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Szimtetikus promoterek, indukálható rendszer 

Szteroid hormon indukció:  adenovírus promoter 

    glucocorticoid response element (GRE) 

    indukció: dexametazon 

 

Tetraciklin operon:   CMV promter 

    Tet operátor szekvencia, tet represszor fehérje 

    indukció: tetraciklin 

 

Ekdizon-indukálta rendszer:  2 vektor kell hozzá 

     SV40 promoter 

    humán retinoid X receptor (RXR) és a Drosophila 

    Ekdizon Receptor (VgEcR) alkot egy  

    transzkripciós faktor heterodimert, mely aktiválható 

    ponasterone A adásával 

    dózis-függő expresszió 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Bakteriális expressziós rendszerek 

Gyors növekedés (8 h után 

protein) 

Jó hozamok (50-500 mg/L) 

Olcsó médium (egyszerű 

összetevők) 

Alacsony fermentációs 

költségek 

Nagyobb proteinek termelése 

nehézkes (>50 kD) 

Nincs glikoziláció vagy szignál 

peptid eltávolítás 

Az eukarióta proteinek időnként 

toxikusak lehetnek 

Nem tud S-S kötést tartalmazó 

fehérjéket készíteni 

   Előnyei                                      Hátrányai 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Prokarióta promoterek kiválasztása 

Promoter neve Expressziós szint Indukáló Egyéb jellemzŚk

lac promoter alacsony/közepes IPTG Alacsony intracell. expresszió

trc and tac promoter magas IPTG Magasabb expresszió

T7 RNS polimeráz promoter nagyon magas IPTG Alapszint a törzstŚl függ

T7-lac rendszer a szoros szabályozáshoz

Magas indukció érhetŚ el

TetA promoter/operon közepes/magas tetraciklin Alacsony alapszint

Szoros szabályozás

Metabolikus állapottól független

Fág promoter pL magas hŚmérséklet váltás  Nagyon alacsony alapszint

HŚm. érzékeny gazdasejt kell

PPBAD promoter alacsony/magas L-arabinóz Nagyon alacsony alapszint

Szoros szabályozás

Finom szabályozás, dózisfüggŚ

rhaPBAD promoter alacsony/magas L-ramnóz Nagyon alacsony alapszint

Szoros szabályozás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Élesztősejtek: klónozás és transzformálás 

Pichia pastoris 

Saccharomyces cerevisiae 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Pichia pastoris 

Élesztők: egysejtű eukarióták 

Baktériumként tarthatók, de az eukarióta sejtek előnyeivel 

P. pastoris: metilotróp élesztő, képes metanolt mint fő 

szénforrást hasznosítani (alkohol oxidáz segítségével)  

 Az alkohol oxidáz (AOX) gén promotere nagyon erős  

 (össz. protein 30%-át termeli indukció esetén) 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Pichia expressziós rendszer 

Nagy fehérjéket is termel (>50 kD) 

Van glikoziláció és szignál peptid 

eltávolítás 

Chaperon fehérjék a megfelelő protein 

 folding-hoz 

Képes S-S gazdag fehérjéket készíteni 

   Előnyei                              További előnyök 

•  Gyors növekedés (8 h után protein) 

 

•  Jó hozamok (50-5000 mg/L) 

 

•  Olcsó médium  

(egyszerű összetevők) 

 

•  Alacsony fermentációs költségek 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Klónozás Pichia pastoris-ban 

Különleges, élesztőben és E-coli-ban is funkcionáló plazmidot igényel 

 

A gént tartalmazó plazmidot E. coliban  termeltetik, majd linearizálják 

 

Élesztő transzfekciója után a klónozott gén rekombinációval az eredeti 

  

AOX gén helyére épül be a P. pastoris kromoszómájába 

 

Ettől kezdve a gén expresszióját az erős AOX promoter szabályozza 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Génklónozás Pichia vektorba 
TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Bakulovírus/rovarsejt expressziós rendszer 

Bastiaan (Bart) Drees 

Spodoptera f. hernyó Spodoptera frugiperda 

Sf9 sejtek és  

bakulovírus 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Bakulovírus  

életciklusa 

1. 

2. 

3a. 

3b. 

4a. 

4b. 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Bakulovírus életének szakaszai sejtkultúrában 

1. Korai fázis:  bejut a sejtbe, gazdasejt génexpressziójának  

      leállítása, virális proteinek szintézise 

 

2. Késői fázis:  virális DNS replikáció, vírus összeszerelés, 

       vírusrészecskék kijutása a sejtből 

       (maximuma: 18-36 h fertőzés után) 

        Vírustermeltetésre használható 

 

 

3. Utolsó fázis:  polyhedrin és p10 gének expressziója 

        vírusok polyhedrinbe ágyazva, okklúziós  

        testeket  alkotnak.  Sejtlízis. 

        (24-96 h fertőzés után) 

         Protein-termelésre használható 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Protein expresszió roversejtekben bakulovírus 

segítségével 

Bagolylepkék (pl. A. californica, S. frugiformes) sejtmag poliéder 

vírusa (Baculovirus) 

Nagyon erős polyhedrin fehérje promoterrel hajtott fehérje-

expresszió, amíg a vírus még intracelluláris - a polyhedrin 

protein nem szükséges a vírus szaporodásához, vagy a 

fertőzéshez in vitro 

Szekretált proteineket célszerűbb stabil transzfektáns rovarsejtekkel 

expresszáltatni (pl. ie-1 gén promoterrel).  A bakulovírus fertőzés 

a szekretoros útvonalakkal interferálhat. 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Bakulovírusos fehérjetermelés lépései 

1. Gén klónozása bakulovírus genomba 

 

2. Rovarsejtek transzfektálása rekombináns bakulovírus DNS-sel 

 

3. Rekombináns víruspreparátum készítése sejtkultúra felülúszóból 

 

4. Víruspreparátum titrálása, fagyasztás 

 

5. Új rovarsejt kultúra fertőzése rekombináns vírusokkal 

 

6. Okklúziós testeket tartalmazó sejtek aratása 

Figyelem: nem stabil sejtvonal! 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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Génklónozás bakulovírus (AcMNPV) vektorba 

5’ 3’ 

Transzfer vektor 

x x 

Klónozott gén 

módosított AcMNPV DNS, 

“Bakmid” E. coli-ban fenntartva 

5’ 3’ 

Klónozott gén 

Rekombináns 

AcMNPV bakmid 

Hely-specifikus transzpozíció 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 
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        Klónozott gén 

Tn7R      polyhedrin promoter                            Gent+     Tn7L  

 Transzfer vector 

inszerttel 

Klónozott gén 

Tn7 R  

PpH Tn7 L  

Bakmid inszerttel 
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  128bp   145bp 

Mini att Tn7 M 13 forward M 13 reverse 

Tn7R           GOI          Tn7L 

  Bakmid DNS 

Transzpozíció bakmidba 
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Bakulovírus expressziós rendszer 

Nagyon lassan nő (10-12 nap a beállítás 

Sejtkultúra csak 4-5 napig tartható fenn 

A rendszer beállítása időigényes, 

 nem úgy, mint az élesztőnél 

 

Nagy fehérjéket is termel (>50 kD) 

Többnyire korrekt glikoziláció és szignál 

peptid eltávolítás 

Chaperon fehérjék a megfelelő protein 

 folding-hoz 

Nagyon magas hozam, olcsó 

 Hátrányok    Előnyök 
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Bakulovírus sikertörténetek 

Alfa és béta interferon 

Adenozin deamináz 

Eritropoietin 

Interleukin 2 

Poliovírus proteinek 

Szöveti plazminogén aktivátor (TPA) 
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Emlős expressziós rendszerek 
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Emlős expressziós rendszerek 

Időigényes szelekció (a beállítás hetekbe 

telik) 

A sejtkultúra nem tartható fenn a 

végtelenségig 

A beállítás nagyon időigényes, költséges, 

szerény hozamok 

 

Nagy fehérjéket is termel (>50 kD) 

Többnyire korrekt glikoziláció és szignál 

peptid eltávolítás, tökéletes proteintermék 

Chaperon fehérjék a megfelelő protein 

 folding-hoz 

 

   Hátrányok                             Előnyök 
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Emlős expressziós rendszerek 

A gént először plazmidba klónozzák, és baktériumban szaporítják fel 

 

A sejtek általában a kínai csíkoshörcsög ovárium (Chinese Hamster Ovary 
(CHO)  sejtvonalból származnak 

 

Az emlős sejteket elektroporációval transzformálják (lineáris plazmiddal), és a 
gén 1 vagy több kópiában random integrálódik a CHO kromoszómákba 

 

Metotrexát szelekció többször ismételve - a gént (és a DHFR szelekciós 
markert) legmagasabb szinten expresszáló sejtek szelektív felnövesztése 

 

Stabil transzfektáns sejtvonal jön létre - hosszú ideig fenntartható 
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Emlős expressziós vektorok jellemzői 

Rekombináns gének expressziója emlős sejtekben több, a gén-expresszió 

szabályozásában alapvető elem meglétét igényli: 

 

•  promoter (általános vagy szövetspecifikus) 

•  enhanszer 

•  poliadenilációs szignál 

•  intron jelenléte fokozhatja az expresszió hatásfokát 

•  szelekciós marker (ampicillin, neomicin, DHFR stb.) 

•  Promoter leggyakrabban:  simian vírus 40 (SV40) 

   (erős promoterek)  papovavírus 

    Rous sarcoma vírus 

    human citomegalovírus (CMV) 

 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 



55 

Metotrexát (MTX) szelekció 

Klónozott gén       DHFR 

DHFR mínusz 

sejtek transzfekciója 

Tenyésztés 

nukleozid mentes 

médiumban 

Kolónia 

tovább- 

tenyésztése 

Tenyésztés: 

0.05 uM Mtx 
Kolónia 

tovább- 

tenyésztése 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 



56 

Metotrexát (MTX) szelekció 

Tenyésztés: 

0.25 uM Mtx 

Tenyésztés:  

0.5 uM Mtx 

Kolónia 

tovább- 

tenyésztése 

Kolónia 

tovább- 

tenyésztése 
A klónozott 

gén magas 

szinten  

expresszálódik 

a CHO  

sejtekben 

Szelekció többször ismételve, növekvő MTX koncentráció  
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Sikertörténetek emlős expressziós rendszerekkel 

IX faktor 

VIII faktor 

Gamma interferon 

Interleukin 2 

Humán növekedési hormon 

Szöveti plazminogén aktivátor (TPA) 
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Rekombináns proteinek tisztítása  

Felhasználás Tisztaság foka 

Terápiás, in vivo kísérletek Nagyon magas  > 99% 

Biokémiai analízis, röntgen 

krisztallográfia 
Magas 95-99% 

N-terminális szekvenálás, antigén 

antitest termeléshez, NMR 
Közepesen magas < 95% 
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Rekombináns proteinek tisztítása 

Minden protein különböző 

Méret 

Hidrofil/ 

hidrofób Töltés 

Aktivitás 

Viselkedés 
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Hagyományos tisztítási stratégiák 

•  A tisztítási protokoll egyes  

   lépései a protein  

   más-más tulajdonságain  

   alapulnak 

 

•  Több közbenső lépésre is 

    szükség lehet 

 

•  Kis mennyiségek 

   detektálhatósága szükséges  

Izolálás 

Közbenső 

lépések 

Végső 

finomítás 
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Affinitás-címkén alapuló fehérjetisztítás 

•  Affinitás-címkével  

   fuzionáltatott fehérjék 

 

•  Címke: peptid vagy protein 

 

•  A címke valamit nagy 

   affinitással és szelektíven köt 

 

•  Nagyon hatékony az első 

   izolálási lépés 

 

•  A címke detektálásra is 

   használható 

 

•  A címke lehasítható 

Izolálás 

Közbenső 

lépések 

Végső 

finomítás 
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Klónozott gén affinitás címke szekvencia beillesztése 

Bejuttatni sejtbe 

Címkés protein 

Címkés protein tisztítása 

Protein immunlokalizációja 

Kapcsolat egyéb proteinekkel 

Rekombináns fehérjék fúziója affinitás-címkével 
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Szilárd mátrix 

Nikkel ion  

(Ni2+)  

Poli-hisztidin 

a proteinen 

His-Ni2+ stabil komplex közel neutrális pH-n, vizes oldatban 

Hisztidin címke 
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Nikkel-kötő fehérjék készítése 

•  Bizonyos fehérjéknek eleve van fémion-kötő aktivitásuk 

•  Hisztidin-folt tervezhető a protein 3-D felszínére 

•  Polihisztidin címke illeszthető a fehérjére 

  N vagy C terminálisan 

  Natív és denturáló körülmények között is működik 

  6-10 His hosszú 

  Több egymást követő His-címke is ráilleszthető 

  Egyéb címkékkel együtt is használható (TAP-Tag) 

  Rövid linker kell a címke és a protein közé 

  Nagyon sokféle vektor kapható 
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Hisztidin-címkén alapuló fehérje tisztítás 

Izolálás 

Közbenső 

lépések 

Végső 

finomítás 

1.  Nikkel-oszlop: első izolálási lépés 

•  Nagyon szelektív, nagy kapacitású 

      affinitás kromatográfia 

 

2.  Gélszűrés:  közbenső/végső lépések 

• Tisztítás a protein magasabbrendű 

         szerkezete alapján 

• Puffercsere lehetősége 

 

3.  Ioncsere kromatográfia, ha szükséges: 

• Végső finomítás 

• Protein töltése alapján 
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Affinitás címkék típusai 

His-címke: N- vagy C-terminális 6xHisztidin, nikkel-affinitás gyantához 

  kötődik 

 

T7-címke: T7 gén kezdő szekvenciája (11 aminosav)  

  transzláció enhanszer 

 

S-címke:  ribonukleáz A S-peptid (15 aminosav) 

  detektálás, izolálás: biotinilált S-protein, S-protein affinitás 

 

Strep-címke: C-terminális AWRHPQFGG szekvencia (affinitás  

  sztreptavidinhez) 

 

Epitóp-címkék: jó ellenanyag van ellenük (általában monoklonális)  

• FLAG-címke (NYKNNNNK) 

• myc-címke (QGKLISGGNL) 

 

TAP-címke:  „tandem-affinity purification”, kalmodulin-kötő fehérje és 

  protein A egyaránt a vizsgált fehérjéhez van fúzionálva 

  ma az in vivo fehérje-fehérje interakciók egyik leghatékonyabb 

  vizsgálati rendszere 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 



67 

Prokarióta expressziós rendszerek 

E.coli-ban expresszálni kívánt fehérjét gyakran fúziós fehérjeként  

termeltetik: 

 

•  nem a fehérje baktériumban betöltött szerepét vizsgálják 

 

•  emlős fehérje önmagában gyakran rosszul expresszálódik 

 

•  a bakteriális fehérje jól expresszálódik, így a vele fúzionált fehérje is  

   valószínűleg jól fog expresszálódni 

 

•  egylépéses tisztítás a bakteriális lizátumból 
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Bakteriális fúziós fehérje rendszerek 

Glutation-S-transzferáz:    26 kDa fehérje 

    Schistosoma japonica génterméke 

    pGEX vektor-sorozat 

    gyors izolálás glutation-agaróz gyantán 

 

Maltóz-kötő fehérje:  E. coli malE génterméke 

    pMEL vektor-sorozat 

    izolálás maltóz affinitás oszlopon 

 

Tioredoxin   17 kDa fehérje, nagyon szolubilis, hőstabil 

    Ribonukleotid-reduktáz redukáló enzim 

    E. coli trxA gén terméke  

    pTrxFus vektor 
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Glutation-S-transzferáz (GST) expressziós rendszer 

pGEX 

Lac inhibitor 

gén 
Ampicillin rezisztencia 

gén 

Lac promoter 

GST 

Polilinker v. 

Multicloning site 

Ori 

Represszor 

fehérje 

IPTG 
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Melyik címkét használjuk? 

Az interakció (kikötődés) specificitása 

 

Mátrix (gyanta) költsége 

 

Natív vagy denaturáló elúciós feltételek 

 

Fémionok jelenléte 

 

A protein expressziós szintje, szolubilitása, toxicitása 

 

Címke eltávolítása 
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Címke eltávolítása 

NH2– protein címke linker 

DDDDK 

proteáz 

Linker/hasítási 

stratégia kiválasztása: 

 

•  hatása a szerkezetre 

•  hatása a funkcióra 

•  felxibilitás 

•  protein primer  

    szekvenciája 

•  proteáz eltávolítása 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 



72 

Hasítási hely Hasító enzim Megjegyzés 

D-D-D-D-KX enterokináz aktív: pH 4.5-9.5, 4-45°C 

X nem lehet P 

másodlagos hasítási helyek 

I-D/E-G-RX Xa faktor proteáz X nem lehet P/R 

másodlagos hasítási helyek 

L-V-P-RG-S trombin biotinilált forma kapható 

másodlagos hasítási helyek 

E-N-L-Y-F-QG TEV proteáz aktív: mindenféle hőm. 

His-címkés forma kapható 

L-E-V-L-F-QG-P PreScissionTM 

proteáz 

GST-címkéje van 

Címke eltávolítása 

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-011 



73 

lizátum 

His-oszlop I 

címke hasítása 

His-oszlop II 

gélszűrés  

        

Tiszta fehérje 

  Tisztítási protokoll: minél kevesebb lépéssel 

•  Az első His-oszlop a legfontosabb 

   tisztítási lépés 

 

•  Második His-oszlop: lehasított címke  

    és egyéb E. coli szennyeződések  

    eltávolítása 

 

•  Gélszűrés: végső finomtisztítás  
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