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1. fejezet - 1. A fehérjék biokémiai 
tulajdonságai. A fehérjék szintézise. 
A prokarióta és eukarióta 
fehérjeszintézis közti különbségek 
áttekintése 

1. 

Az élő szervezetben a fehérjék változatos szereppel rendelkeznek. Lehetnek katalizátorok (enzimek), részt 

vehetnek a különböző molekulák sejten belüli vagy sejtek közötti transzportjában (pl. dinein, kinezin, 

transzferrin), rendelkezhetnek raktározási funkcióval (pl. ferritin) vagy bírhatnak mechanikai tartó szereppel (pl. 

kollagén). A sejtek mozgása, egymással történő kommunikációja, az idegimpulzusok keletkezése és terjedése, a 

sejtnövekedés és differenciáció kivitelezése és ellenőrzése mind fehérjéken keresztül megvalósuló folyamat. A 

szervezet védekezése a behatoló kórokozókkal szemben fehérjék (antitestek) révén valósul meg, de ugyancsak 

fehérjék összehangolt működése biztosította, hogy őseink el tudtak szaladni az őket üldöző állatok elől. 

A fehérjék felépítése 

A fehérjék 20 aminosav különböző kombinációjából épülnek fel. Az aminosavak L-illetve D-konfigurációval 

rendelkezhetnek, azonban a fehérjéket alkotó aminosavak, néhány kivételtől eltekintve, L-konfigurációjúak. A 

fehérjékben az aminosavak peptidkötés révén kapcsolódnak egymáshoz, amely egy síkot képez. A peptidkötés 

lehet transz és cisz peptidkötés. A transz forma energetikailag lényegesen kedvezőbb, ezért előfordulása is 

gyakoribb, kivéve a prolinnal kialakított peptidkötést, mely esetében jelentős mértékű lehet a cisz forma 

előfordulása is. Az aminosavak kémiai tulajdonságaik alapján rendelkezhetnek hidrofób vagy hidrofil jelleggel, 

lehetnek alifás, aromás, pozitívan töltött, negatívan töltött, poláros vagy apoláros molekulák (1.1. ábra). 

1.1. ábra - 1.1.ábra. A fehérjéket felépítő leggyakoribb 20 aminosav. 



 1. A fehérjék biokémiai 

tulajdonságai. A fehérjék szintézise. 

A prokarióta és eukarióta 

fehérjeszintézis közti különbségek 

áttekintése 
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Az aminosavak kémiai jellegének a fehérjeszerkezet kialakulása során van jelentősége, ugyanis az élő 

rendszerekre jellemző vizes közegben a hidrofób aminosavak a molekula belsejében, a víztől elzárt helyen, míg 

a hidrofil aminosavak a molekula felszínén, a vízzel érintkező felületen helyezkednek el (1.2. ábra). 

1.2. ábra - 1.2. ábra. A globuláris fehérjék szerkezete. 

 

A fehérjék csak akkor tudják ellátni funkciójukat, ha oldott állapotban vannak. A fehérjék oldékonyságát a 

fehérje aminosav összetétele és a vizes rendszerek fizikai és kémiai paraméterei együttesen határozzák meg: 
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• pH – a fehérje oldékonysága az izoelektromos pontjuk (pI) körül a legkisebb; 

• Ionerősség – magas ionerősség csökkenti a fehérjék oldékonyságát 

• Aminosav összetétel – több hidrofób aminosavat tartalmazó fehérjék kevésbé oldódnak vizes rendszerekben 

• Detergensek (1.3. ábra) és redukáló ágensek jelenléte növeli a fehérjék oldékonyságát. 

1.3. ábra - 1.3. ábra. A detergensek csoportosítása töltöttségük szerint. 

 

A detergensek hatására a fehérjék szerkezete megváltozik, elveszítik a működésükhöz szükséges 

térszerkezetüket, denaturálódnak (I-4 ábra), de ugyanakkor megakadályozzák az izolált membránfehérjék 

aggregációját. A redukáló ágensek pedig redukálják a fehérjékben található S-S kötéseket, ezáltal a fehérjék 

denaturációját okozzák (1.5. ábra). 

1.4. ábra - 1.4. ábra. A detergensek hatása a fehérjékre. 

 

1.5. ábra - 1.5. ábra. A redukálószerek hatása a fehérjék szerkezetére. 
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A fehérjék szintézise 

A fehérjék szintézise az a folyamat, amelynek során a génekben kódolt, mRNS-re átíródó információ alapján a 

riboszómák egymáshoz kapcsolják az aminosavakat polipeptidláncot alakítva ki. A fehérjeszintézishez szükség 

van aminosavakra, tRNS és mRNS molekulákra, a genetikai kódra és riboszómákra. A DNS bázissorrendje a 

genetikai kód segítségével fordítódik le a fehérjék aminosav-sorrendjévé. A genetikai kódot a négyféle bázis 

összesen 64 lehetséges hármas kombinációja, a kodonok alkotják, amelyek mindegyike meghatározott 

aminosavat kódol. A tRNS vagy transzfer RNS, lóhere vagy fordított L alakú molekula (1.6. ábra), amely a 

fehérjeszintézis helyére szállítja a citoszólból a megfelelő aminosavat. A 61 féle tRNS molekula mindegyike 

rendelkezik egy aminosavkötő karral és egy antikodon karral, amely az mRNS megfelelő kondonjait ismeri fel 

specifikusan. 

1.6. ábra - 1.6. ábra. A tRNS szerkezete. 
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Az aminoacil-tRNS kialakítása két lépésben történik, az aminosavakat először aktiválni kell, majd a megfelelő 

tRNS-t fel kell tölteni vele. Az aminoacil tRNS szintetáz enzim által katalizált reakcióban először megtörténik 

az aminosavak aktiválása, majd a tRNS feltöltése (1.7. ábra). 

1.7. ábra - 1.7. ábra. Az aminosavak aktiválása, a tRNS feltöltése. 

 

A prokarióták és eukarióták mRNS-e eltérő szerkezetű: az eukarióta mRNS rendelkezik 5’ sapkával és 3’ poliA 

farokkal, míg a prokarióta mRNS nem. A prokariótáknál a riboszóma lokalizációját az 5’UTR (untranslated 

region – nem transzlálódó régió) régióban található Shine-Dalgarno szekvencia segíti; az eukariótáknál ezt a 

feladatot a hasonló régióban elhelyezkedő Kozak szekvencia látja el (1.8. ábra). A prokarióta mRNS 

policisztronos – egyetlen mRNS több fehérjét kódol, míg az eukarióta mRNS ezzel szemben monocisztronos. A 

prokaiótáknál a Start kodon fMet-t kódol és a Shine-Dalgarno szekvencia előzi meg. A belső, Met kódoló, AUG 

nem tartalmaz Shine-Dalgarno szekvenciát. Az eukariótáknál a Start kodon az 5’ sapka utáni első AUG és 

metioint kódol; belső AUG nem lehet iniciációs hely, mindig metioint kódol (1.9. ábra). 

1.8. ábra - 1.8. ábra. A prokarióta és az eukarióta mRNS szerkezete. 
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1.9. ábra - 1.9 ábra. A prokarióta és eukarióta mRNS-ek közötti különbség. 

 

A riboszómák kis és nagy alegységből állnak, amelyeket számos rRNS és fehérje molekula alkot (1.10. ábra). A 

funkcionális riboszómában különböző helyek alakulnak ki (1.11. ábra), amelyek kötőfelületet biztosítanak a 

fehérjeszintézis szereplői számára és biztosítják az aminoacil-tRNS belépés (A hely), a peptidkötés kialakítás (P 

hely) és az üres tRNS távozás (E hely) összehangolását. A fehérjeszintézis iniciációja során prokariótákban a 

tRNSfMet kötődik a kis alegységhez az iniciációs faktor-2 (IF-2) segítségével, majd a kis alegység az mRNS 

Shine-Dalgarno szekvenciáját (AGGAGG) ismeri fel úgy, hogy a 16S RNS-e tartalmazza az anti-Shine-

Dalgrano szekvenciát (UCCUCC). A komplementer szekvenciák kapcsolódásával megvalósul a kis alegység 

megfelelő pozicionálása a start (AUG) kodonhoz (1.12. ábra). Az eukariótákban a fehérjeszintézis iniciációja 

hasonló, a tRNSMet kötődik a kis alegységhez az eukarióta iniciációs faktor-2 (eIF-2) segítségével. A kis 

alegység az mRNS 5’ sapka utáni első AUG kodont ismeri fel (scanning). A Kozak szekvencia segíti a kis 

alegységet az mRNS-hez való kapcsolódásban (1.13. ábra). Az iniciáció a riboszóma komplex (70S ill. 80S) 

kialakulásával fejeződik be (1.14. ábra). 

1.10. ábra - 1.10. ábra. A riboszómák szerkezete. 
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1.11. ábra - 1.11. ábra. A működő riboszóma szerkezete. 

 

1.12. ábra - 1.12. ábra. A fehérjeszintézis iniciációja prokariótákban. 
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1.13. ábra - 1.13. ábra. A fehérjeszintézis iniciációja eukariótákban. 

 

1.14. ábra - 1.14. ábra. Az iniciáció a riboszóma komplex (70S ill. 80S) kialakulásával 

fejeződik be. 

 

A fehérjeszintézis második lépése: az elongáció, amikor a polipeptidlánc hosszabbodik (1.15. ábra). Az A 

helyre egy aminoacil-tRNS molekula kötődik, de az aminoacil-tRNS molekula riboszómához történő 

kapcsolódása energiaigényes folyamat és a Tu elongációs faktor segítségével valósul meg. Az A helyen levő 

aminosav olyan közel kerül a P helyen levő aminosavhoz, hogy lehetőség lesz a peptidkötés kialakítására. A 

peptidkötést a riboszóma peptidil transzferáz aktivitása katalizálja. A riboszóma transzlokációja során az A 

helyen levő polipeptidil-tRNS a riboszóma elmozdulásával a P helyre kerül át, és az A hely üresen marad. 

A folyamat végén az üres tRNS az E helyre kerül, ahonnan a citoszólba távozik, a P hely tartalmazza a növekvő 

peptidláncot tRNS-hez kapcsolt formában, míg az üres A helyre bekötődhet a következő aminoacil-tRNS. Az 

elongáció során a fehérjék szintézise az amino-terminustól a karboxi-terminus felé tart, miközben a riboszóma 

az mRNS 5’ végétől a 3’ vég felé halad (1.16. ábra). Egy mRNS-ről egyszerre több riboszóma is képes fehérjét 

szintetizálni (poliszóma). Az elongáció energiaigényes folyamat, de ahhoz a lépéshez, amelyben a peptidkötés 

kialakul, nem szükséges energia. 

1.15. ábra - 1.15. ábra. A fehérjeszintézis második lépése az elongáció. 
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1.16. ábra - 1.16. ábra. Az elongáció jellegzetességei. 

 

A fehérjeszintézis harmadik, befejező lépése: a termináció. A terminációs faktorok (Release factor) pl. RF1 

felismerik a stop kodont, hozzákapcsolódnak és a riboszóma-tRNS-mRNSkomplex szétesését eredményezik 

(1.17. ábra). 

1.17. ábra - 1.17. ábra. A fehérjeszintézis harmadik lépése a termináció. 
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Az eukarióták esetében a fehérjék szintézise a citoszólban, míg a transzkripció és az mRNS érése a sejtmagban 

történik (1.18. ábra). A sejtmagból csak a teljesen érett mRNS jut ki, ily módon, a hibásan szintetizálódott vagy 

félkész mRNS nem szolgálhat templátként a fehérjék szintéziséhez. A prokariótáknál a transzkripció és 

transzláció helye megegyezik (1.19. ábra). 

1.18. ábra - 1.18. ábra. A fehérjeszintézis helye az eukariótákban. 
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1.19. ábra - 1.19. ábra. A fehérjeszintézis helye a prokariótákban. 
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2. fejezet - 2. A fehérjék feltekeredése, 
a háromdimenziós szerkezet 
kialakulása. Dajkafehérjék. A folding 
hibái, folding betegségek 

1. 

A fehérjeszerkezet kialakításában és fenntartásában fontos szerepet játszanak a hidrogén hidak (2.1. ábra), az 

elektrosztatikus kölcsönhatás (2.2. ábra) és a hidrofób kölcsönhatás (2.3. ábra). Mivel a fehérjék vizes közegben 

nyerik el a rájuk jellemző szerkezetet és itt is működnek, az élő rendszerekben jelen levő poláros vízmolekulák a 

fehérjék hidrofil csoportjaival kialakított kötéseik révén stabilizálják a fehérjék térszerkezetét (2.4. ábra). A 

fehérjék feltekeredése, foldingja az a folyamat, amelynek során a fehérjék elnyerik a rájuk jellemző térbeli 

szerkezetet (2.5. ábra). 

2.1. ábra - 2.1. ábra. Az élő rendszerekben előforduló főbb kötéstípusok: hidrogén 

hidak. 

 

2.2. ábra - 2.2. ábra. Az élő rendszerekben előforduló főbb kötéstípusok: 

elektrosztatikus kölcsönhatás. 
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2.3. ábra - 2.3. ábra. Az élő rendszerekben előforduló főbb kötéstípusok: hidrofób 

kölcsönhatás. 

 

2.4. ábra - 2.4. ábra. A víz poláros molekula, az élő rendszerekben stabilizálja a 

szerkezetet. 
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2.5. ábra - 2.5. ábra. A fehérjék feltekeredése (folding). 

 

A fehérjék szerkezete 
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A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezettel rendelkeznek (2.6. ábra). Az 

elsődleges szerkezet maga az aminosav sorrend (2.7. ábra), amely az egymással peptidkötéssel kapcsolódó 

aminosavakból épül fel. A peptidkötésben a delokalizált elektronpár merev szerkezetet kölcsönöz, ezért a 

peptidkötés rigid, forgási lehetőség csak a φ illetve a ψ szögek mentén van (2.8. ábra). A forgás miatt a 

peptidkötés elméletileg bármilyen konformációt felvehet, de a sztérikus gátlás miatt a gyakorlatilag lehetséges 

konformációk száma limitált. A gyakorlatilag lehetséges φ és ψ szögek kombinációit a Ramachandran diagram 

segítségével ábrázoljuk. 

A fehérjék elsődleges szerkezete nem előnyös, ezért a fehérje szerveződik, másodlagos szerkezeti elemeket 

hozva létre. Az alfa hélix, béta redő és a béta fordulat képezik a fehérjék másodlagos szerkezetét. Az alfa hélix 

esetében a peptidlánc NH és CO csoportjai között hidrogén hidak alakulnak ki oly módon, hogy minden 

negyedik aminosav egymáshoz kapcsolódik (2.9. ábra). A kialakuló stabil helikális szerkezetben előszeretettel 

fordulnak elő Ala, Cys, Leu, Met, Glu, Gln, His és Lys oldalláncok. A béta redő esetében nem a láncon belül, 

hanem a láncok között alakulnak ki a hidrogén hidak, a polipeptidláncok nem tekerednek fel, lemezes szerkezet 

alakul ki. A résztvevő láncok orientációjának függvényében a béta redő lehet paralel vagy antiparalel (2.10. 

ábra). A Val, Ile, Phe, Tyr, Trp, Thr aminosavak gyakrabban fordulnak elő a béta redős szerkezetekben. A béta 

fordulat néhány aminosavból álló struktúra, amely két béta redőt vagy alfa hélixet köt össze (2.10. ábra). A 

Gly, Ser, Asp, Asn, Pro oldalláncok a béta fordulatos szerkezeteket preferálják. 

A fehérjealkotó aminosavak tulajdonságai valamint a hidrofób aminosavak pozíciója alapján (2.11. ábra) 

megjósolható, hogy milyen másodlagos szerkezeti elemeket vehet fel egy polipeptidlánc. 

2.6. ábra - 2.6 ábra. A fehérjék szerkezete. 

 

2.7. ábra - 2.7. ábra. A fehérjék elsődleges szerkezete: az aminosav-sorrend. 
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2.8. ábra - 2.8. ábra. Az egyes aminosav egységeket összetartó peptidkötés. 
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2.9. ábra - 2.9. ábra. Alfa hélix. 

 

2.10. ábra - 2.10. ábra. A béta redő és a béta fordulat. 
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2.11. ábra - 2.11. ábra. A fehérje szerkezetének jóslása a hidrofób aminosavak pozíciója 

alapján. 

 

A fehérjék feltekeredése során a másodlagos elemek összerendeződnek, először ún. szupermásodlagos elemek 

vagy modulok alakulnak ki, majd ezek további szerveződése alakítja ki a fehérjére jellemző háromdimenziós 

szerkezetet, a harmadlagos szerkezetet (2.12. ábra). Bizonyos fehérjék rendelkeznek negyedleges szerkezettel 
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is. Ez a több alegységes fehérjék esetében bír nagy jelentőséggel, ahol a a harmadlagos szerkezettel rendelkező 

alegységek tovább rendeződnek és így nyerik el funkcionális formájukat (pl. hemoglobin). 

2.12. ábra - 2.12. ábra. A fehérjék harmadlagos szerkezete másodlagos szerkezeti 

elemekből épül fel. 

 

A fehérjék feltekeredése 

Az Anfinsen kísérlet szeirnt a fehérjék konformációját az aminosav sorrend határozza meg (2.13. ábra). A 

Levinthal paradoxon értelmében a fehérjék gyorsan, a ms-tól néhány óráig terjedő intervallumban nyerik el 

háromdimenziós szerkezetüket, de az egyik konformációból a másikba történő átalakításhoz egy 100 

aminosavas polipeptidlánc esetében kb. 10-13 s szükséges, tehát a teljes fehérje feltekeredéséhez kb. 1081 s időre 

lenne szükség (az univerzum kora kb. 6x1017 s). Ebből következik, hogy a fehérjék nem próbálják végig az 

összes lehetséges konformációt a folding során. A fehérjék feltekeredése metastabil köztes állapotok során 

történik (2.14. ábra), először az egyes részek egymástól függetlenül feltekerednek majd azok tovább 

rendeződnek, hogy végül elérjék a fehérjére jellemző energia minimumot. A fő hajtóerő a fehérjeszerkezet 

kialakításában a hidrofób kizárás entrópiája, amely annak tulajdonítható, hogy az apoláros oldalláncok nem 

képesek a vízzel kölcsönhatni. A folding során a vízmolekulák kizáródnak, ezért a víz entrópiája nő. A 

feltekeredett, globuláris fehérjék esetében a hidrofób aminosavak belül, a hidrofil aminosavak pedig kívül 

helyezkednek el. 

2.13. ábra - 2.13. ábra. Az Anfinsen kísérlet. 



 2. A fehérjék feltekeredése, a 

háromdimenziós szerkezet 

kialakulása. Dajkafehérjék. A 

folding hibái, folding betegségek 

 

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.14. ábra - 2.14. ábra. A fehérjék feltekeredése metastabil köztes állapotokon keresztül. 

 

Nem minden fehérje rendelkezik stabil harmadlagos szerkezettel. A rendezetlen fehérjék olyan fehérjék, 

amelyek nem rendelkeznek stabil térszerkezettel (2.15. ábra). Ezen fehérjék szerkezete a fehérje-fehérje 

interakciók során módosulhat, az interakció során felvehetnek alfa hélix vagy béta redős szerkezetet (2.16. 

ábra). A rendezetlen fehérjék számos szereppel bírnak. Szerepük van a molekulán belüli mozgás 

megvalósításában (az egyes doméneket flexibilis linker régiók kapcsolják össze), gyakran poszttranszlációs 

módosítások helyei (foszforiláció, izopeptidkötés kialakítása), raktározó, védő szereppel rendelkeznek a 

kismolekulák hatékony kötése révén (pl. nyálban lévő savas glikoprotein, beta-kazein, kalretikulin), részt 

vesznek molekuláris interakciók megvalósításában és ezáltal a szabályozásban (pl. az mdm2 fehérje a p53 

működését szabályozza). Ugyanakkor képesek nagyszámú fehérje-fehérje interakció megvalósítására – a 

rendezetlen fehérjék a fehérje hálózatokban gyakran a csomópontokban helyezkednek el. 

2.15. ábra - 2.15. ábra. A rendezetlen fehérjék szerkezete. 
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2.16. ábra - 2.16. ábra. A rendezetlen fehérjék szerkezete a fehérje-fehérje interakciók 

során alfa hélix vagy béta redős szerkezetet vehet fel. 

 

A fehérjeszerkezet kialakítása nem mindig spontán végbemenő folyamat. Nagyon sok esetben speciális 

molekulák, az ún. dajkafehérjék vagy gardedám fehérjék (2.17. ábra) segítik a fehérjéket a rájuk jellemző 

térszerkezet felvételében és a hibásan kialakult vagy meghibásodott szerkezetek kijavításában. A javítás során a 

dajkafehérjék kilazítják a hibás fehérje struktúrát és új lehetőséget biztosítanak a fehérje helyes feltekeredésére 

(2.18. ábra). A dajkafehérjék működése minden esetben jelentős mennyiségű energiát igényel (2.19. ábra), ATP 

formájában. 

2.17. ábra - 2.17. ábra. A GroEL dajkafehérje kristályszerkezeti képe (pdb kód: 

2NWC). 
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2.18. ábra - 2.18. ábra. A dajkafehérjék működési mechanizmusa. 
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2.19. ábra - 2.19. ábra. A fehérjék feltekeredésének elősegítése – a fehérjék szerepe a 

fehérjék háromdimenziós szerkezetének kialakításában és fenntartásában. 

 

A dajkafehérjék szerkezetük alapján lehetnek monomerek (Hsp70), dimerek (Hsp90) és oligomerek (Hsp 20-30, 

Hsp60, Hsp110) (2.20. ábra). A Hsp60 a citoszólban a Hsp10 segítségével egy speciális közeget, ún. Anfinsen 

kalitkát alakít ki, amelyben a hibásan feltekeredett fehérjék elnyerhetik natív szerkezetüket (2.21. ábra). A 

Hsp70 szerepet játszik a fehérjék megfelelő szerkezetének kialakításában és a mitokondriumba történő fehérje 

transzportban (2.22. ábra). Azok a fehérjék, amelyeket a dajkafehérjék nem tudnak megjavítani a 

proteaszómában kerülnek lebontásra. A Hsp90 fontos szerepet játszik a szteroid receptorok működésében (2.23. 

ábra), míg a Hsp110 elsősorban sejtben képződött denaturálódott és aggregálódott fehérjék javításáért felelős 

(2.24. ábra). 

2.20. ábra - 2.20. ábra. A dajkafehérjék osztályozása szerkezetük alapján. 

 

2.21. ábra - 2.21. ábra. A Hsp60 működése. 
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2.22. ábra - 2.22. ábra. A Hsp70 működése. 

 

2.23. ábra - 2.23. ábra. A Hsp90 működése. 
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2.24. ábra - 2.24. ábra. A Hsp110 működése. 

 

Az endoplazmatikus retikulum speciális dajkafehérjejai a kalretikulin és a kalnexin az endoplazmatikus 

retikulum lumenében levő, nem megfelelően feltekeredett fehérjéket javítják (2.25. ábra). 

2.25. ábra - 2.25. ábra. A kalnexin és kalretikulin működése. 
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A fehérjék térszerkezetének kialakításában a dajkafehérjék mellett más fehérjék is részt vesznek. Ilyen a 

diszulfid hidak kialakításáért és átrendezéséért felelős protein diszulfid izomeráz (2.26. ábra), valamint a 

peptidil-prolil cisz-transz izomeráz (2.27. ábra), amely a prolin cisz-transz átalakulást katalizálja. 

2.26. ábra - 2.26. ábra: A protein diszulfid izomeráz (PDI) működése. 

 

2.27. ábra - 2.27. ábra. A Peptidil-prolil cisz-transz izomeráz működése. 
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A fehérjefeltekeredés hibái, folding betegségek 

Léteznek olyan fehérjék, amelyek nem csak egy stabil szerkezettel rendelkeznek. A normális, funkcionális 

szerkezet mellett képesek stabil, abnormális szerkezet kialakítására is (2.28. ábra). Ilyen fehérjék például a prion 

fehérjék. Bizonyos prion fehérjék natív állapota az élő sejtekben is jelen van normál körülmények között és 

spontán módon létrejöhet az abnormális szerkezetű forma is. A prion fehérjék érdekessége az, hogy érintkezésbe 

lépve a sejt normális szerkezetű fehérjéivel azokat abnormális szerkezeti állapotba kényszerítik (2.29. ábra). A 

sejtet elözönlik az abnormális szerkezetű prion fehérjék a sejt pusztulását és az ún. prion betegségek (kuru, 

Creutzfeld-Jakobs kór stb.) megjelenését okozva. Hasonló folyamat vezet az idegsejtekben az amiloid plakkok 

képződéséhez. A jelen elképzelés szerint az amiloid fehérje a natív és a denaturált állapota között egy ún. olvadt 

(molten globule) köztes állapotot is felvehet, amely úgy stabilizálódik, hogy több amiloid fehérje aggregációját 

okozza amiloid rostok, majd plakkok képződését előidézve (2.30 ábra). A képződött amiloid plakkok 

ellehetetlenítik az idegsejtek működését azok pusztulását okozva. Az elpusztuló idegsejtek miatt kialakuló 

betegségek, mint az Alzheimer-kór vagy a Parkinson-kór egyre nagyobb terhet rónak a társadalomra. 

2.28. ábra - 2.28. ábra. A folding során kialakuló abnormális szerkezetű fehérjék 

megjelenése. 
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2.29. ábra - 2.29. ábra. A „rossz” prionok számának növekedése. 

 

2.30. ábra - 2.30. ábra. Az amiloid plakkok kialakulásának feltételezett mechanizmusa. 
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3. fejezet - 3. A fehérjék célbajuttatása 
(sorting és targeting). 

1. 

A sejt organellumainak fehérjéi a citoszólban levő szabad riboszómákon, illetve az endoplazmatikus retikulum 

(ER) felszínéhez kötődő riboszómákon szintetizálódnak. A fehérjék aminosav sorrendjében kódolt szignálok, az 

ún. szignál szekvenciák irányítják a fehérjéket az egyes organellumokba. A szignál szekvenciákat a megfelelő 

helyen és időben az arra szakosodott fehérjék megkötik, így válik lehetővé a fehérjék eljuttatása a megfelelő 

helyre. 

A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba 

A fehérjék transzlációja megkezdődik a citoszólban. Az ER-be irányított fehérjék N-terminális része egy szignál 

szekvenciát tartalmaz, amelyhez a szignál felismerő részecske (SRP –signal recognition particle) hozzákötődik 

és az ER membránban levő SRP receptorhoz irányítja a riboszómát (3.1. ábra). Amint a szignál szekvencia az 

ER lumenbe kerül, az SRP felszabadul és újabb ciklusban vehet részt. A szintetizálódó fehérje az ER lumenébe 

kerül, ahol a szignál szekvenciát egy szignál peptidáz lehasítja, miközben speciális kötő fehérjék segítségével a 

riboszóma az ER membránhoz kapcsolódik kialakítva a durva ER-t (DER) (3.2. ábra). A transzláció 

befejezésével riboszóma komplex szétesik (3.3. ábra). 

3.1. ábra - 3.1. ábra. A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba (ER) I. 

 

3.2. ábra - 3.2. ábra. A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba (ER) II. 
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3.3. ábra - 3.3. ábra. A fehérjék irányítása az endoplazmatikus retikulumba (ER) III. 

 

Az ER lumenébe kerülő fehérje kotranszlációs (a transzlációval egyidejű) módosításon esik át, az ER lumenbe 

bekerülő részén N-glikozilálódik (3.4. és 3.5. ábra). 

3.4. ábra - 3.4. ábra. A fehérjék endoplazmatikus retikulumba történő irányítása és 

kotranszlációs módosítása. 
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3.5. ábra - 3.5. ábra. A fehérjék kotranszlációs N-glikozilációja az endoplazmatikus 

retikulumban. 

 

A fehérjére kerülő oligoszacharid prekurzor az ER membránban levő dolikol foszfát molekulán kezd el 

szintetizálódni. A szintézis első lépései a citoszolikus oldalon történnek, majd reorientáció segítségével a 

cukrokat tartalmazó dolikol foszfát átkerül az ER membrán luminális oldalára, ahol a szintézis befejező lépései 

valósulnak meg. A kész, 14 cukor egységet tartalmazó oligoszacharid az ER membránban kerül rá a naszcens 

fehérje megfelelő Asn oldalláncára (3.6. ábra). 

3.6. ábra - 3.6. ábra. Az N-glikoziláció mechanizmusa, az oligoszacharid lánc 

kialakulása dolikol-foszfáton. 
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Az ER lumenébe kerülő fehérjék dajkafehérjékhoz kapcsolódva nyerik el harmadlagos szerkezetüket. A 

dajkafehérjék felgyorsítják a foldingot, miközben megakadályozzák a fehérjék aggregálódását és a helytelen 

rendeződését (misfolding). Az ER lumenben az oligoszacharid lánc tovább módosul. A fehérjékben a protein 

diszulfid izomerázok segítségével kialakulnak a diszulfid hidak, a peptidil-prolil cisz-transz izomerázok 

segítségével megtörténik a peptidil-prolil kötések cisz-transz átrendeződése. Amikor a fehérje megfelelő 

térszerkezete kialakult, a glükóz lehasad és a fehérje vezikulákba csomagolódva a Golgi apparátusba kerül. A 

multimer fehérjék alegységeinek összerendeződése is az ER-ban zajlik. A glükóz jelenléte jelzi, hogy a fehérje 

még nem kész a Golgi-ba való transzportra, még nincs megfelelően feltekeredve, ezért a glükóz tartalmú 

fehérjékhez kalnexin és kalretikulin (dajkafehérje) kötődik, hogy segítsék feltekeredésüket. Az ER lumenben 

egy hatékony minőségellenőrző rendszer működik, amely nem engedi tovább a hibás szerkezetű fehérjéket. 

Amikor a hibásan feltekeredett fehérje nem javítható, akkor az ún. ERAD (ER associated degradation – ER-hez 

kapcsolt degradáció) dajkafehérje a fehérjét visszairányítja a citoszólba, ahol ubikvitinálódik és a 

proteoszómában lebontásra kerül (3.7. ábra). 

3.7. ábra - 3.7. ábra. Minőség-ellenőrzés az endoplazmás retikulumban. 
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A megfelelő szerkezetű fehérjék az ER-ből a Golgi apparátus ba kerülnek, majd az itt történő módosítások után 

a megfelelő kompartmentbe jutnak vagy szekretálódnak (3.8. ábra). Az ER fehérjéi esetében a C-terminális 

részen jelen levő KDEL szekvencia segíti az ER lumenbe történő visszatérésüket. A Golgi apparátus 

kompartmentjeiben a fehérjék oligoszacharid oldalláncai tovább módosulnak (3.9. ábra) és változatos szerkezetű 

cukor komplexek alakulnak ki (3.10. ábra). A keletkezett cukor váz szerkezete fontos lokalizációs szignálként 

szolgál, amely meghatározza, hogy az egyes fehérjék mely kompartmentbe irányítódnak. 

3.8. ábra - 3.8. ábra. A fehérjék útja a különböző kompartmentek között. 

 

3.9. ábra - 3.9. ábra. A fehérjék módosítása a Golgi kompartmentjeiben. 

 

3.10. ábra - 3.10. ábra. A Golgi apparátusban változatos cukortartalmú N-glikozilált 

fehérjék keletkeznek. 
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A fehérjék irányítása a mitokondriumba 

A mitokondriális fehérjék a citoszól szabad riboszómáin szintetizálódnak. N-terminális részükön mitokondrium-

specifikus szignál szekvenciát tartalmaznak és a Hsp70 dajkafehérje segítségével jutnak el a mitokondriumig, 

ahol a mitokondrium külső membránjában levő import receptorhoz kapcsolódnak. A fehérjék a membránon 

átívelő csatornán lépnek be a mitokondriumba, ahol a szignál szekvenciát egy szignál peptidáz lehasítja. A 

mitokondrium mátrixban a mitokondriális Hsp 70 (mHsp70) segítségével nyerik el háromdimenziós 

szerkezetüket (3.11. ábra). A teljesen feltekeredett fehérjék nem tudnak a mitokondriumba bejutni. 

3.11. ábra - 3.11. ábra. A fehérjék irányítása a mitokondriumba. 

 

A fehérjék irányítása a sejtmagba 

A sejtmagba tartó fehérjék speciális szerkezeteken, a sejtmaghártyán lévő pórusokon keresztül jutnak be a 

sejtmagba. A transzport több fehérje részvételével megvalósuló komplex és energiaigényes folyamat amely a 

nukleáris lokalizációs szignált (NLS-t) tartalmazó fehérjéknek teszi lehetővé a sejtmagba történő bejutást (3.12. 

ábra). 

3.12. ábra - 3.12. ábra. A fehérjék irányítása a sejtmagba. 
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4. fejezet - 4. A fehérjeszerkezet 
tanulmányozása: Röntgen 
krisztallográfia, NMR, 
tömegspektrometria 

1. 

A fehérjék szerkezetének ismerete fontos adatokat szolgáltat a fehérjék funkciójának megértéséhez, az esetleges 

működésbeli hibák feltérképezéséhez. Mivel a fehérjék mérete a nm (10-9 m) tartományba esik, a felderítésükhöz 

legeredményesebben a Röntgen sugarak használhatók. 

Fehérjék szerkezetének vizsgálata Röntgen krisztallográfia segítségével 

A módszer kristályos szerkezetű anyagok szerkezetének megállapítására alkalmas. Jó minőségű 

kristályszerkezet nyerhető, amely sok információt szolgáltat. A módszer hátránya, hogy csak megfelelő 

kristályokat lehet felhasználni – számos fehérje esetében a fehérje vagy a fehérje bizonyos régiói túl flexibilisek, 

nem lehet kristályosítani (4.1. ábra). További hátrány, hogy a kristályszerkezet a statikus szerkezetet tükrözi és 

nem ad információt a fehérje dinamikáról. 

4.1. ábra - 4.1. ábra. A kristályszerkezet és a fehérje rendezettsége közötti viszony. Jó 

minőségű kristály a rendezett szerkezettel rendelkező fehérjékből nyerhető. 

 

A Röntgen krisztallográfia első lépése a megfelelő minőségű kristályok létrehozása majd azok vizsgálata 

szinkrotron segítségével (4.2. ábra). A Röntgen krisztallográfia további lépéseiben a diffrakciós képből elektron 

eloszlási képet hoznak létre, majd arra illesztik az aminosav-sorrendet (4.3. ábra). 

4.2. ábra - 4.2. ábra. A fehérjeszerkezet megállapítása Röntgen krisztallográfiával I. 
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4.3. ábra - 4.3. ábra. A fehérjeszerkezet megállapítása Röntgen krisztallográfiával II. 

 

Az aminosav-sorrend illesztésének minősége meghatározza a kristályszerkezet minőségét: minél jobb a 

felbontás, annál több részletet mutat a kristályszerkezet (4.4. ábra). A nem jól kristályosodó anyagok esetében 

alternatív módszert szükséges alkalmazni, mint az NMR (mágneses magrezonancia), Raman spektroszkópia, 

infravörös spektroszkópia stb. 

4.4. ábra - 4.4. ábra. Az aminosav-sorrend illesztés minősége meghatározza a 

kristályszerkezet minőségét. 
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Fehérjék szerkezetének vizsgálata NMR –mágneses magrezonancia segítségével 

Folyadékban oldott állapotú fehérjék szerkezetének megállapítására alkalmas módszer. A módszer lényege, 

hogy az ún. NMR aktív atomok (1H, 13C, 15N) energia szintje és rezonanciája megváltozik, ha mágneses térbe 

helyezik őket és ez a változás függ a mágneses tértől és az atomok helyi geometriájától (4.5. ábra). A módszer 

nagy előnye, hogy információt ad a fehérje dinamikáról, hátránya pedig, hogy csak kis fehérjék szerkezetének 

megállapítására alkalmas. 

4.5. ábra - 4.5. ábra. A fehérjeszerkezet megállapítása mágneses magrezonancia (NMR) 

segítségével. 

 

A különböző módszerekkel megállapított fehérje szerkezeti adatokat egy mindenki számára hozzáférhető fehérje 

adatbázisban, a PDB (protein data bank)-ben tárolják (4.6. ábra). 

4.6. ábra - 4.6. ábra: A megállapított fehérjeszerkezetek tárolása a PDB (Protein Data 

Bank) adatbázisban. 
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Fehérjék szerkezetének vizsgálata tömegspektrometria segítségével 

A tömegspektrometria olyan nagyműszeres analitikai technika, amely alkalmas gáz fázisú ionok tömeg/töltés 

szerinti elkülönítésére és vizsgálatára. A tömegspektrométer egy ionforrásból, analizátorból és detektorból álló 

rendszer, ahol az ionforrás a mintát alakítja át gáz fázisú ionokká, az analizátor az ionok 

elválasztására.fragmentálására szolgál, a detektor pedig az analizátorból érkező ionokat érzékeli (4.7. ábra). 

4.7. ábra - 4.7. ábra. A tömegspektrométerek felépítése. 

 

Az egyszerű tömegspektrométer egyetlen analizátort tartalmaz (pl. MALDI-TOF). A tandem 

tömegspektrométerek két analizátort tartalmaznak, ezek lehetnek hasonló vagy különböző elven működő 

egységek (pl. TOF-TOF, Q-TOF, QTRAP). A különböző tömegspektrométerek különböző ionforrás és 

analizátor kombinációkat tartalmaznak (pl. MALDI-TOF-TOF, ESI-Q-TOF, ESI-QTRAP stb.). A 

tömegspektrométer sikerrel használható fehérjék azonosítására, fehérjék szekvenálására, a fehérjék 

lokalizációjának vizsgálatára, a fehérjék mennyiségének meghatározására illetve a fehérje komplexek 

vizsgálatára. Korlátozott mértékben használható a fehérjék szerkezetére vonatkozó információk gyűjtésére is. 
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A minta ionizációja különböző technikák alkalmazásával történhet. Ezek közül a leggyakrabban a MALDI – 

mátrix által segített lézer deszorpció ionizáció (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization) és az ESI – 

elektrospray ionizáció technikákat alkalmazzák. 

A MALDI technika során kristályos állapotban levő mintát alakítanak át gáz fázisú mintaionná (4.8. ábra). A 

mintát fölös mennyiségű mátrix oldattal keverik és a mátrixal együtt kristályosítják, majd lézer segítségével 

energiát közölnek a mintával. A minta ionizációját a mátrix ionok segítik. A folyamat során egyszeres vagy 

kétszeres töltésű ionok keletkeznek. A mátrix megválasztása fontos lépés; típusa mindig a vizsgálandó minta 

jellegétől függ. 

4.8. ábra - 4.8. ábra. A MALDI – Mátrix által segített lézer deszorpció ionizáció (Matrix 

Assisted Laser Desorption Ionization) működési elve. 

 

Az elektrospray ionizáció (ESI) során folyadékban oldott minta porlasztása és ionizálása történik többszörösen 

töltött ionokat eredményezve. Alkalmas folyadékkromatográf és tömegspektrométer on-line kapcsolására, a 

folyadékkromatográfon (HPLC) elválasztott minta analízisére. Nagy térfogattartományban (nl-ml) használható, 

de szükség van szárító gáz (nitrogén) alkalmazására. A HPLC-ből érkező, oldatban levő minta a rákapcsolt 

nagyfeszültség (1800-3500V) hatására ionizálódik. Az ionizált cseppek térfogata a szárító gáznak köszönhetően 

folyamatosan csökken, miközben a töltésük nem változik, mígnem a Coulomb-féle robbanás során az ionizált 

csepp kisebb darabokra esik szét (4.9. ábra). A folyamat többször megismétlődik, így a tömegspektrométerbe 

bejutó anyag már gyakorlatilag csak minta ionokat tartalmaz. 

4.9. ábra - 4.9. ábra. Az elektrospray ionizáció (ESI) elve. 
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A különböző tömegspektrométerek változatos analizátor típusokat tartalmazhatnak. A leggyakrabban használt 

analizátor típusok a repülési idő analizátor (TOF – time of fligt), a kvadrupól és az ioncsapda. 

A repülési idő analizátorban az ionok a kinetikus energiájuk és nagyságuk alapján vándorolnak, a kisebb ionok 

gyorsabban, a nagyobb ionok lassabban mozognak az analizátorban. Minél hosszabb az ionok útja, annál jobb 

elválás jön létre (4.10. ábra). 

4.10. ábra - 4.10. ábra. Az ionok útja a repülési idő (Time-Of-Flight) TOF 

analizátorban. 

 

A repülési csőben az ionok útját a reflektron segítségével hosszabbítják meg, ezáltal javítva a 

tömegspektrométer felbontását (4.11. ábra). 

4.11. ábra - 4.11. ábra. A tömegspektrométer felbontásának javítása a reflektron 

segítségével. 
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A kvadrupól analizátor négy félvezető elektródból áll és az elektródokra kapcsolt feszültségek segítségével 

szabályozható, hogy mely ionokat enged át a kvadrupól (4.12. ábra). 

4.12. ábra - 4.12. ábra. Az ionok útja a kvadrupólban. 

 

Az ioncsapda a kvadrupólhoz hasonló felépítésű. Stabilizálja minden bejutott ion mozgását és az elektródákra 

kapcsolt feszültség segítségével szabályozható, hogy mely ionokat destabilizál és enged ki a detektor felé (4.13. 

ábra). 

4.13. ábra - 4.13. ábra. Az ionok útja az ioncsapdában. 
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A tandem tömegspektrométerek alkalmasak a fehérjék azonosítására és szekvenciájuk meghatározására. Például 

a három kvadrupólt tartalmazó készülékekben az első kvadrupól segítségével felveszünk egy tömegspektrumot 

(MS – mass scan) kiválasztjuk a megfelelő anyaiont, majd a második kvadrupólban megtörténik az anyaion 

fragmentálása és a keletkezett fragmenseket a harmadik kvadrupól segítségével analizáljuk. Így lehetőség van 

MS/MS spektrumok nyerésére, ezáltal peptid szekvenciák megállapítására (4.14. ábra). 

4.14. ábra - 4.14. ábra. Az elektrospray ionizációs tandem MS (ESI MS/MS) alkalmas 

aminosavszekvencia meghatározására. 

 

A tömegspektrométerek segítségével lehetőség nyílik nemcsak a fehérjék szekvenciájára, hanem a szerkezetére 

vonatkozó információ nyerésére is. A nagyfelbontású tömegspektrométerben (HDMS) történő sodródás miatt a 

különböző konformációjú szerkezetek elválnak egymástól, lehetőséget adva a különböző térszerkezetű formák 

vizsgálatára (4.15. ábra). 

4.15. ábra - 4.15. ábra. Az ionok útja a nagyfelbontású tömegspektrométerben (HD-

MS). 
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5. fejezet - 5. Fehérjék tisztítása 
(kromatográfiás tisztítási módszerek) 
és analízise (SDS-PAGE, 2DE, 
tömegspektrometria). 

1. 

A fehérjék tisztítása során a célunk az, hogy a lehető legtisztább formában nyerjünk ki bizonyos fehérjét(ke)t 

egy fehérje elegyből. A fehérjék tisztításánal mindig figyelembe kell venni: 

• milyen célra tisztítjuk a fehérjét? 

• milyen kiindulási anyaggal rendelkezünk? 

• milyen szennyezések okozhatnak problémát a végső termék felhasználásában? 

• milyen lesz a fehérjetisztítás léptéke? 

• milyen gazdasági megfontolásokat kell figyelembe vennünk, és milyen műszerek állnak a rendelkezésünkre? 

A megfelelő stratégiák megválasztása esetén a cél minimalizálni a lépések számának minimalizálása és eltérő 

elven alapuló technikák alkalmazása az egyes lépésekben (5.1. ábra). 

5.1. ábra - 5.1. ábra. A megfelelő fehérjetisztítási stratégia kiválasztásának szempontjai. 

 

A fehérjék elválasztása és tisztítása kromatográfiás eljárásokkal 

A kromatográfiás elválasztásokban az elválasztandó anyagok elegyét folyadékban oldják, ez lesz a mozgó fázis. 

Az így kapott mintát porózus szilárd mátrixra, az álló fázisra viszik fel. Az álló fázis mátrixa és az oldatban lévő 

komponensek kölcsönhatásai révén a komponensek áthaladása a mátrixon különböző mértékig lelassul. A 

kromatográfiás technikákat a mozgó és az álló fázis jellege szerint csoportosítják. Az oszlophoz kikötődött 

anyagokat megfelelő oldószerrel leoldják/leszorítják, az elválasztott anyagokat pedig frakciókba gyűjtik. 
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Az ioncserés kromatográfia lehet: 

• Anioncserélő kromatográfia 

Pozitív töltésű töltetekhez negatív töltésű anionok kötődnek 

• Kationcserélő kromatográfia 

Negatív töltésű töltetekhez pozitív töltésű kationok kötődnek 

Az affinitás kromatográfia specifikus fehérje-ligand kölcsönhatáson alapul és a fehérjék egyedi biológiai 

tulajdonságait használja ki. Az oszlopon immobilizált ligand (antitest, receptor, ligand, specifikus kötő partner) 

specifikusan megköti az elegyben levő, tisztítani kívánt anyagot, amelyet a nem kötődött fehérjék lemosása után 

specifikus elúció során lehet tiszta formában az oszlopról leoldani (5.2. ábra). 

5.2. ábra - 5.2. ábra. Fehérjék tisztítása affinitás kromatográfiával. 

 

A reverz fázisú kromatográfia során a mintát egy általában C18 (oktadecil szénláncokkal fedett szilika 

részecskék) töltetet tartalmazó oszlopra viszik fel. A minta komponensei a hidrofóbicitásuk függvényében 

erősebb vagy gyengébb kötést alakítanak ki a töltettel. A mozgó fázis szerves oldószer taralmát folyamatosan 

emelve, először a hidrofil, majd az egyre hidrofóbabb, végül a nagyon hidrofób komponensek eluálódnak. 

A gélszűrés során a molekulák mérete szerinti elválasztása válik lehetővé. Elsősorban fehérjék sómentesítésére 

és kis molekuláktól történő elválasztására szolgál. A módszer lényege, hogy a kis molekulák belemennek a 

töltetet képező gél szemcséibe, emiatt hosszabb utat tesznek meg és később eluálódnak mint a nagyobb 

molekulák, amelyek a gélszemcsék között vándorolnak és így hamarabb eluálódnak (5.3. ábra). 

5.3. ábra - 5.3. ábra. Fehérjék tisztítása/elválasztása analitikai gélszűréssel. 
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A fehérjék sómentesítésére használt másik széles körben elterjedt módszer a dialízis (5.4. ábra). Féligáteresztő 

membránba csomagolt anyag esetén a membránon a kisebb ionok és molekulák átjutnak, de a nagyobb 

molekulák (fehérjék) a membránnal határolt térben maradnak. A módszer fehérjék sómentesítésére vagy a 

fehérjeoldatban levő ionok kicserélésére is alkalmas. 

5.4. ábra - 5.4. ábra. Fehérjék sómentesítése dialízissel. 

 

A fehérjék elválasztása és tisztítása gélelektroforézis segítségével 

A fehérjék elválasztása történhet gélelektroforézis segítségével. Az SDS-poliakrilamid gélektroforézis (PAGE) 

során a fehérjék elválasztása méret szerint történik (5.5. ábra). A mintához adott SDS (Na-dodecil-szulfát) 

befedi a fehérjéket, így a fehérjék a méretük alapján vándorolnak egy elektromos térben elhelyezett 

poliakrilamid gélben. Az akrilamid koncentrációjától és a fehérje nagyságától függően változik a megtett út és a 

megtett úthosszból következtetni lehet a fehérje tömegére. Ugyanakkor képet kaphatunk a fehérje tisztaságáról, 

illetve ellenőrizhetjük a fehérje tisztulását az egyes tisztítási lépések után is. 

5.5. ábra - 5.5. ábra. SDS-poliakrilamid gélektroforézis (PAGE) – a fehérjék méret 

szerinti elválasztása. 



 5. Fehérjék tisztítása (kromatográfiás 

tisztítási módszerek) és analízise 

(SDS-PAGE, 2DE, 

tömegspektrometria). 

 

 53  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A kétdimenziós elektroforézis (2DE) hatékony módszer fehérjék elválasztására. Nagyon érzékeny, technikai 

tudást igénylő módszer, amelynek során csak a legtisztább anyagokat javasolt használni. A folyamat során 

alkalmazott első lépés az izoelektromos fókuszálás (első dimenzió) – a fehérjék elválasztása a pI alapján történik 

(5.6. ábra). A második dimenzió az SDS-PAGE – melyben a fehérjék elválasztása a méret alapján történik (5.7. 

ábra). 

A gélben levő fehérjék vizualizálása különböző festési eljárások segítségével történik (5.8. ábra). A 

leggyakrabban a Coomassie, ezüst vagy fluoreszcens festési eljárásokat használják. A módszer alkalmas teljes 

proteómok vizsgálatára és a fehérjék kvantitatív és kvalitatív változásainak nyomon követésére, de legjobban 

sejtkultúrák vizsgálatára használható. 

5.6. ábra - 5.6. ábra. Fehérjék izoelektromos fókuszálása pH 3-10 izoelektromos 

fókuszáló gélen. 

 

5.7. ábra - 5.7. ábra. Kétdimenziós gélelektroforézis. 
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5.8. ábra - 5.8. ábra. A gélben levő fehérjék vizualizálása különféle festési módszerekkel. 

 

A fehérjék tisztítása immunprecipitáció (IP) segítségével. 

Az immunprecipitáció egy gyakran alkalmazott technika bizonyos fehérjék komplex elegyből (vérplazma, 

sejtextraktum) történő elválasztására (5.9. ábra). A fehérjéhez specifikusan kötődő antitest révén lehetővé válik 

a fehérjék izolálása és dúsítása. Mivel a fehérjék natív állapotban vannak, az antitest által felismert régió 

(epitóp) nem biztos, hogy az antitest számára hozzáférhető; ilyenkor az IP nem kivitelezhető (Western blot-nál 

jól működő antitest nem biztos, hogy használható IP-hez). 

5.9. ábra - 5.9. ábra. A fehérjék tisztítása immunprecipitációval (IP) 

 

A fehérjék vizsgálata történhet Western blot segítségével. 

Az SDS-PAGE géleken levő fehérjéket nitrocellulóz vagy PVDF (polivinil-fluorid) membránra visszük át 

(blot). A membránon levő fehérjékhez a megfelelő antitesteket hozzáadva, ha a minta tartalmazza az illető 

fehérjét, akkor detektálni tudjuk a kötődött antitestet (5.10. ábra). A membránon a fehérjék denaturált állapotban 

vannak, így a megfelelő epitópok hozzáférhetők az antitestek számára. A módszer hátránya, hogy a fehérjék 

kimutatása csak megfelelő antitest segítségével lehetséges. 
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5.10. ábra - 5.10. ábra. A fehérjék vizsgálata Western blot segítségével. 

 

A gélelektroforézis vagy Western blot segítségével kiválasztott fehérjéket tartalmazó foltok vagy sávok 

kivágásra kerülnek, majd azonosításuk érdekében tömegspektrometriás analízisnek vetik alá (5.11. ábra). 

5.11. ábra - 5.11. ábra. A proteomikai munkafolyamat szemléltetése. 

 

A fehérjék kvantitálása 

A fehérjék kvantitálása során a mintában levő proteinek abszolút vagy relatív mennyiségének meghatározása 

történik. A kvantitálás történhet gél alapú vagy tömegspektrometriás módszerrel, vagy ezek kombinációjával. 

A gélalapú módszer kétdimenziós gélek összehasonlítását alkalmazza (5.12. ábra). Mivel a megfelelő 

összehasonlíthatóság érdekében több párhuzamos gél futtatására van szükség, egy alternatív megoldás az ún. 

differenciál gélelektroforézis (DIGE) bevezetése volt. A módszer lényege, hogy az összehasonlítandó minták 

egyikét egyféle, a másikat másik féle spektrális tulajdonsággal rendelkező fluoreszcens festékkel jelölik meg, 

majd a jelölt minták összekeverése után egyetlen gélben futtatják meg, elkerülve a technikai párhuzamosok 

alkalmazását. 

5.12. ábra - 5.12. ábra. Kvalitatív és kvantitatív különbségek analízise kétdimenziós 

gélelektroforézis segítségével. 
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A kész gélt fluoreszcens festék detektálására alkalmas szkenner segítségével szkennelik be különböző 

hullámhosszon és a kapott gélképeket egymásra vetítik (5.13. ábra). 

5.13. ábra - 5.13. ábra. Kvalitatív és kvantitatív különbségek analízise differenciál 

gélelektroforézis (DIGE) segítségével. 

 

A tömegspektrometriás módszerek többfélék lehetnek: 

• Metabolikus jelölés 

• SILAC 

• Kémiai jelölés 

• iTRAQ 
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• iCAT – isotope coded affinity tag 

• Jelölés nélküli kvantitálás (Label free quantitation) 

• MRM/SRM 

A metabolikus jelölés, mint például a SILAC (sejtkúltúrák jelölése stabil izotópok segítségével – Stable 

isotope labelling with amino acids in cell culture) elsősorban sejtkultúrákban alkalmazható. A jelölés során a 

sejtek egy részét olyan tápfolyadékban tenyésztik, amely stabil izotóppal jelzett aminosavat tartalmaz. A sejtek 

néhány megkettőződés után teljesen beépítik a „nehéz” aminosavat a fehérjéikbe, így a „nehéz” és a „normál” 

sejteket össze lehet keverni és egy tömegspektrometriás analízis során elemezni (5.14. ábra). A módszer előnye, 

hogy a nehéz aminosavak teljesen beépülnek a fehérjékbe, így 100%-os jelölést biztosítanak, ugyanakkor 

viszonylag könnyen kivitelezhető. Hátránya, hogy drága és csak sejtkultúrákra alkalmazható. 

5.14. ábra - 5.14. ábra. SILAC - Sejtkultúrák metabolikus jelölése stabil izotópok 

segítségével. 

 

A kémiai jelölés során bármilyen biológiai mintát lehet jelölni, de a jelölés hatékonysága sosem 100%-os. Az 

iTRAQ – izobár jelölés abszolút és relatív kvantitáláshoz (isobaric tag for relative and absolute quantitation) 

során olyan jelölő anyagot alkalmaznak, amely elsősorban a fehérjék N-terminusához illetve a lizin 

oldalláncokhoz kapcsolódik. A jelölő anyag tartalmaz egy jelölő csoportot (114-118 Da) és egy kiegyenlítő 

csoportot, amely tömegét úgy választják meg, hogy a jelölő csoporttal együtt azonos tömeget biztosít (izobár) 

mindenik jelölő anyagnak (5.15. ábra). 

5.15. ábra - 5.15. ábra. Az iTRAQ jelölőanyag szerkezete. 

 

A különböző jelölő anyagokkal jelölt mintákat összekeverik; a mintákra jellemző csúcsok az első MS során 

azonos helyen látszanak (a kiegyenlítő csoport miatt azonos a tömegük), de a fragmentáció során a jelölő anyag 
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114-118 Da fragmensekre esik szét. Ezen fragmenseket detektálni lehet az MS/MS során és a görbe alatti terület 

minden esetben arányos a jelölő anyag koncentrációjával, vagyis a jelölt fehérje mennyiségével (5.16. ábra). 

5.16. ábra - 5.16. ábra. Kémiai jelölés iTRAQ reagenssel. 

 

Az MRM (multiple reaction monitoring) vagy SRM (selected reaction monitoring) a tripla kvadrupolok sajátos 

mérési módszere. A kvadrupolok úgy vannak beállítva, hogy az első csak a megfelelő anyaiont, a harmadik 

pedig csak a megfelelő fragmens iont engedi át, a második kvadrupól pedig ütközési cellaként működik. Így a 

megfelelő értékek, ún. MRM átmenetek beállítása révén lehetővé válik, hogy csak meghatározott anyagokat 

tudjunk specifikusan detektálni (5.17. ábra). A kapott jel görbe alatti területe, arányos a tömegspektrométerbe 

bejutott anyag koncentrációjával. Ez a módszer ismert anyagok koncentráció mérésére jól alkalmazható, a 

gyógyszeriparban elterjedten használják. 

5.17. ábra - 5.17. ábra: Célzott fehérjék kimutatása MRM módszerrel. (MRM: 

többszörös reakció monitorozás – multiple reaction monitoring). 

 

A jelölés nélküli kvantitálás (label-free quantitation) teljes mértékben tömegspektrometriás módszer, amely 

nem alkalmaz semmiféle jelölő anyagot. A vizsgálat során bekövetkező MS/MS események számát használják a 

kvantitáláshoz: minél több MS/MS készül egy fehérjéről, annál nagyobb koncentrációban van jelen. Megfelelő 

optimalizálással jól használható módszer, hátránya, hogy csak a nagyon érzékeny készülékek esetében 

alkalmazható (Orbitrap, FTICR-MS). 
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6. fejezet - 6. A fehérjék poszt-
transzlációs módosítása és a 
módosítások kimutatása proteomikai 
módszerekkel 

1. 

A transzláció után a fehérjék bizonyos módosításokon eshetnek át, amely megváltoztatja működésüket, 

lokalizációjukat vagy más molekulákkal kialakított kapcsolatukat. A poszt-transzlációs módosítások (PTM) 

lehetnek reverzibilisek (cukormódosítások, palmitoiláció, poli-ADP riboziláció, foszforiláció, acetiláció, 

ubikvitinálás, karboxilálás, nitrozilálás, hidroxiláció) 

vagy irreverzibilisek (preniláció, mirisztoiláció, proteolízis, izopeptidkötések kialakítása). A módosítások 

történhetnek kotranszlációsan (pl. mirisztoiláció, N-glikoziláció, hidroxiláció) vagy poszt-transzlációsan (pl. 

palmitoiláció, preniláció, foszforiláció, defoszforiláció, proteolízis, ADP-riboziláció, karboxilálás, ubikvitinálás, 

acetiláció, metiláció, hidroxiláció). 

A fehérjék glikozilációja 

A fehérjék cukor módosítása történhet O- vagy N- glikoziláció révén. Az O glikoziláció során a fehérjék Ser, 

Thr, hidroxiprolin és hidroxilizin oldalláncainak hidroxil csoportjához 1-3 cukor egység kapcsolódik. A 

módosítás főként a Golgi készülékben történő poszt-transzlációs módosítás. 

Az N glikoziláció során az ER lumenében Asn vagy Arg oldalláncok nitrogénjéhez 14 egységből álló 

oligoszacharid kapcsolódik, amely az ER lumenben és a Golgi apparátusban tovább módosul. Célszekvencia: 

AsnXaaSer/Thr, Xaa bármilyen aminosav lehet, prolin kivételével. Kotranszlációs módosítás. 

Az enzimatikusan katalizált glikolizációval szemben a glikálás során a cukrok enzimektől függetlenül 

kapcsolódnak hozzá a fehérjékhez (6.1. ábra). A glikált fehérjék nem tudják megfelelően ellátni feladatukat – 

nem kontrollált diabéteszben nagy jelentőségük van. Egyes elméletek szerint az öregedésért is a glikálás során 

keletkező fehérje-funkcióvesztés felelős. 

6.1. ábra - 6.1. ábra. A glikálás. 

 

A fehérjék foszforilációja/defoszforilációja 

A folyamat során a kinázok foszfát csoportot helyeznek a fehérjék bizonyos (főként rendezetlen régióiban lévő) 

Ser, Thr és Tyr aminosav részeire. A foszfatázok pedig eltávolítják a foszfát csoportot. A foszforiláció egy 

reverzibilis PTM, amelynek segítségével lehetővé válik a fehérjék aktivitásának ellenőrzése, gyors ki-és 

bekapcsolása (6.2. ábra). 
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6.2. ábra - 6.2. ábra. A fehérjék módosítása foszforiláció és defoszforiláció révén. 

 

A fehérjék módosítása lipidek segítségével 

A lipid módosítások történhetnek preniláció vagy zsírsav módosítás révén. A preniláció során C15 (farneziláció) 

vagy C20-as (geraniláció) egységek kerülnek a fehérjék C termimálisán levő meghatározott cisztein oldalláncok -

SH csoportjaira (6.3. ábra). 

6.3. ábra - 6.3. ábra. A fehérjék módosítása preniláció révén. 

 

A folyamatot a farnezil transzferáz illetve a geranil-geranil transzferáz enzimek katalizálják. Ezen irreverzibilis 

módosítások célja a fehérjék membránhoz rögzítése. A zsírsav módosítások során zsírsavak kerülnek a fehérjék 

bizonyos aminosavaira enzimek által katalizált folyamat révén (6.4. ábra). A palmitoiláció reverzibilis poszt-

transzlációs módosítás melynek során a cisztein SH csoportjához palmitinsav kapcsolódik. A mirisztoiláció 

irreverzibilis kotranszlációs módosítás, melynek pedig mirisztinsav kapcsolódik az N-terminuson lévő, főként 

glicin aminosavrészhez. 

6.4. ábra - 6.4. ábra. A fehérjék módosítása zsírsav módosítások révén. 

 

A fehérjék proteolízise 

A proteolízis egy irreverzibilis poszt-transzlációs módosítás, melynek során a proteáz enzimek a fehérjék 

meghatározott helyein a peptidkötést elhasítják. A proteolízis során megtörténhet a teljes fehérje feldarabolása, 

degradációja, míg az úgynevezett limitált proteolízis során csak meghatározott peptidkötések hasadnak el (6.5. 

ábra). 
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6.5. ábra - 6.5. ábra. A fehérjék módosítása proteolízis révén. 

 

A proteolitikus hasítás fontos szerepet játszik a fehérjék aktivitásának, szerkezetének és lokalizációjának 

módosításában, jelentős szereppel rendelkezik számos biológiai folyamatban, mint a fehérjék lebontása, emésztő 

enzimek aktiválása, véralvadás, szignál transzdukció, extracelluláris mátrix átrendeződése, polipeptid hormonok 

kialakulása, sejtinvázió, metasztázis, vírusfehérjék processzálása stb. A proteolitikus hasítás a sejten belül és a 

sejten kívül egyaránt megtörténhet (6.6. ábra). 

6.6. ábra - 6.6. ábra. A proteolitikus hasítás helye. 

 

A fehérjék karboxilálása 

A karboxilálás egy irreverzibilis poszt-transzlációs módosítás. A gamma karboxilálás során karboxil csoport 

kerül a fehérjék egyes glutamát oldalláncaira. Szerepe van a véralvadási faktorok hatékony működésében. 

A fehérjék acetilálása 
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Az acetiláció egy reverzibilis poszt-transzlációs módosítás, melynek során a fehérjék lizin oldalláncához acetil 

csoport kapcsolódik. A génexpresszió szabályozásában fontos szereppel bír a hiszton fehérjék célzott 

acetilációja/deacetilációja. A hiszton acetil transzferáz acetilálja a hisztont elősegítve a transzkripciót, míg a 

hiszton deacetiláz eltávolítja az acetil csoportot gátolva a transzkripciót. 

A fehérjék metilálása 

A metiláció egy reverzibilis poszt-transzlációs módosítás, amelynek fontos szerepe van a génexpresszió 

szabályozásában. A metil-transzferázok metil csoportot helyeznek a fehérjék bizonyos lizin vagy arginin 

oldalláncaira. 

Számos esetben nem a poszt-transzlációs módosítás maga, hanem a poszt-transzlációs módosítások összessége 

határozza meg az illető fehérje funkcióját. Ilyen például a hiszton esete, ahol a poszt-transzlációs 

módosításoknak géntranszkripciót befolyásoló szerepe van; a fehérjék változatos poszt-transzlációs 

módosításainak összessége határozza meg az adott gén átíródását (6.7. ábra). 

6.7. ábra - 6.7. ábra. A poszt-transzlációs módosítások géntranszkripciót befolyásoló 

szerepe. 

 

A fehérjék módosítása izopeptid kötések létrehozásával 

A folyamatot a transzglutaminázok katalizálják, amelyek a fehérjék glutamin és lizin oldalláncai között 

alakítanak ki izopeptid íkötéseket (6.8. ábra). Irreverzibilis poszt-transzlációs módosítás, amelynek szerepe van 

a véralvadásban és a programozott sejtelhalásban. 

6.8. ábra - 6.8. ábra. Izopeptid kötés létrehozása a transzglutaminázok által katalizált 

reakcióban. 
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Poszt-transzlációs módosítások kimutatása 

A poszt-transzlációs módosítások detektálására használható egyik módszer a kétdimenziós gélek speciális 

fluoreszcens festékkel történő festése (6.9. ábra). 

6.9. ábra - 6.9. ábra. Poszt-transzlációs módosítások kimutatására szolgáló specifikus 

festési eljárások. 

 

A ProQ Diamond a foszfoproteineket, a ProQ Emerald pedig a glikoproteineket festi meg. A festett foltok 

kivágása és tömegspektrometriás analízise lehetővé teszi a módosított fehérjék azonosítását. A módszer 

hátránya, hogy nem ad információt a módosítás helyére vonatkozóan. A PTM helyét tömegspektrometriás 

módszerek alkalmazásával lehet megadni. A PTM tömegspektrometriás detektálása a triptikus fragmens 

tömegspektrométerben mérhető tömegváltozása alapján történik. A PTM egy része az analízis során a peptiden 

marad, tömegspektrométerben megfigyelhető, ez az ún. stabil PTM. Ezzel szemben, az instabil PTM az analízis 

során elbomlik, nem marad a peptiden, tömegspektrométerben csak közvetve megfigyelhető. 

A foszfopeptidek például, negatív töltésű foszfát csoportot (-79 Da) vagy semleges töltésű foszforsavat (98 Da) 

veszíthetnek a tömegspektrométerben az ütközés során (6.10. ábra). 
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6.10. ábra - 6.10. ábra. A fehérjék oldalláncán levő foszfát csoport sorsa a 

tömegspektrometriás analízis során. 

 

A prekurzor ion keresés – precursor ion scan során tulajdonképpen a foszfopeptidek prekurzor ionjának 

rekonstrukciója történik (6.11. ábra); olyan anyaion/prekurzor ionok keresésére állítjuk be a 

tömegspektrométert, amelyek negatív módban 79-es fragmens iont produkálnak a harmadik kvadrupólban. 

6.11. ábra - 6.11. ábra. Poszt-transzlációs módosítások kimutatása prekurzor ion 

kereséssel. 

 

A semleges vesztés vizsgálata – neutral loss scan során pedig olyan anyaion.prekurzor ionok keresése történik, 

amelyek 98 daltonnal kisebbek a harmadik kvadrupólban (6.12. ábra). 

6.12. ábra - 6.12. ábra. Poszt-transzlációs módosítások kimutatása semleges vesztés 

vizsgálatával. 

 

A prekurzor ion keresés vagy semleges vesztés és a szekvenálás együttes alkalmazása lehetővé teszi a 

foszforilált peptidek hatékony azonosítását. A PTM detektálásának másik hatékony módja az MRM módszer 

alkalmazása (6.13. ábra). 

6.13. ábra - 6.13. ábra. Poszt-transzlációs módosítások kimutatása MRM segítségével. 
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7. fejezet - 7. Fehérje-fehérje 
kölcsönhatások kialakulása és 
vizsgálati lehetőségei 

1. 

A fehérjék jelentős része komplexekben fejti ki hatását, ezért a fehérje-fehérje kölcsönhatások vizsgálata fontos 

információt szolgáltathat a fehérjék funkciójának megismerésében. A proteomikai információk sokasága is 

jobban értelmezhető fehérje hálózatok segítségével. 

A komplex biológiai információ megértéséhez nem elég annak ismerete, hogy milyen fehérjék vesznek részt az 

adott folyamatban, szükség van a fehérjék módosulásainak a megismerésére, és arra, hogy milyen kapcsolatban 

állnak a fehérjék egymással és hogyan változnak ezek a kapcsolatok a módosulások hatására. A fehérje-fehérje 

kölcsönhatások ábrázolása fehérje hálózatok formájában történik, amelyek segítségével képet kaphatunk az 

egyes fehérjék egymással kialakított interakcióiról (7.1. ábra). 

7.1. ábra - 7.1. ábra. Fehérjeinterakciós hálózat. 

 

A kölcsönhatások vizsgálatára biokémiai és biofizikai módszerek egyaránt alkalmasak. 

Biokémiai módszerek: 

• Immunprecipitáció 

• Pull-down techika 

• Fehérje chipek 

• Bimolekuláris fluoreszcencia komplementáció 

• Tandem affinitás tisztítás (TAP – tandem affinity purification) 

• Élesztő kettős hibrid rendszer 

• Foto-reaktív keresztkötés 

• Kémiai keresztkötés 

• SPINE – Strep fehérje interakciós kísérlet 
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• Fág diszplay 

Biofizikai módszerek: 

• Kettős polarizációs interferometria 

• Statikus fénytörés 

• Dinamikus fénytörés 

• Felületi plazmon rezonancia 

• Flureszcencia rezonancia energia transzfer (FRET) 

• Molekuladinamika 

• Fehérje dokkolás 

• Izotermális mikrokalorimetria (ITC) 

Az immunprecipitáció során a fehérjekomplexben levő fehérjék kiválasztása és azonosítása a komplex egyik 

ismert tagja elleni antitest segítségével történik. Hatékony módszer, de csak akkor alkalmazható, ha a komplex 

egyik tagja ellen van használható antitest (7.2. ábra). 

7.2. ábra - 7.2. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata ko- immunprecipitációval. 

 

A másik nagyon elterjedt technika fehérje interakciók tanulmányozására az ún. pull-down technika, amely az 

immunprecipitáció és az elektroforézis kombinációja (7.3. ábra). Először immunprecipitáció történik a komplex 

egyik fehérjéje elleni antitesttel, ezt követi az immunprecipitátum elektroforézise, majd Western blot-ja a 

feltételezett partner elleni antitesttel. 

7.3. ábra - 7.3. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata pull-down technikával. 
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Az ún. far-western technika (7.4. ábra) a Western blothoz hasonló módszer, amely egy membránon 

immobilizált fehérje és a hozzá kötődő interakciós partner közötti kölcsönhatás létrejöttéről ad információt. A 

detektálás a kötődő partner elleni antitest használatával válik lehetővé. 

7.4. ábra - 7.4. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata far-Western technikával. 

 

Molekuláris interakciók vizsgálata keresztkötő ágensek alkalmazásával 

A keresztkötő ágensek keresztkötik az egymás közelében levő fehérjéket 

A létrejött kötés lehet: 

• Hasítható, pl. dithiobisz-szulfoszukcinimidil-propionát által létrehozott kötés (7.5.ábra) 

• Nem hasítható, pl. bisz-szulfoszukcinimidil-szuberát által létrehozott kötés (7.6. ábra) 

7.5. ábra - 7.5. ábra. Dithio-bisz-szulfoszukcinimidil-propionát szerkezete. 
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7.6. ábra - 7.6. ábra. Bisz-szulfoszukcinimidil-szuberát szerkezete. 

 

A keresztkötött fehérje termékeket további vizsgálatoknak vetik alá 

• A fehérjék izolálása és analízise (IP, SDS-PAGE, Western blot, stb.) 

• A fehérjék direkt analízise MALDI-TOF tömegspektrométerrel 

Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata fotoaktív keresztkötő ágensek segítségével 

Egy viszonylag új technika, amely azon alapul, hogy speciális szerkezetű, ún. foto-Leu és foto-Met 

aminosavakat juttatnak a sejtek tápfolyadékába. A sejtek beépítik fehérjéikbe a speciális aminosavakat, majd 

amikor UV fénnyel besugározzák őket, akkor keresztkötés alakul ki az egymástól pár Å-re levő interakciós 

partnerek között (7.7. ábra). A keresztkötött fehérjéket izolálják és további analízisnek vetik alá, azonosítva az 

interakciós partnereket. 

7.7. ábra - 7.7. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata fotoaktív keresztkötő 

ágensekkel. 

 

Fehérje-fehérje kölcsönhatás kimutatása élesztő kettős hibrid rendszer segítségével 

A Gal4 fehérje két doménjét külön expresszálják: az egyiket az egyik, a másikat a másik fehérjével fúziós 

formában. Csak abban az esetben történik riporter gén (lacZ) aktiváció, ha a két vizsgált fehérje intearakcióba 
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lép egymással. Ekkor a Gal4 fehérje két doménje megfelelő közelségbe kerül egymáshoz és aktiválni képes a 

lacZ gént (7.8. ábra). Általában egy fehérje interakciós partnereinek azonosítására szokták használni a módszert. 

Ekkor a Gal4 egyik doménje a vizsgált fehérje génjéhez kapcsolódik (csali), míg a másik domén DNS-ét egy 

DNS könyvtár (általában cDNS) szekvenciáival fúzionáltatják. A DNS könyvtárat illetve a vizsgált fehérjét 

tartalmazó plazmidokat egyszerre juttatják be a baktérium sejtekbe, és csak azon baktériumok esetében látunk 

riporter gén aktivitást, amelyek interakciós partnereket tartalmaztak. A plazmidok szekvenálásával azonosítani 

lehet az interakciós partnereket. 

7.8. ábra - 7.8. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata élesztő kettős hibrid 

rendszerrel. 

 

Fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatása fehérje chipek alkalmazásával 

A fehérje chip üveg felületen immobilizált fehérjéket tartalmaz olyan formában, hogy az üvegfelület 

meghatározott helyein meghatározott fehérjéket helyeznek el. A vizsgálandó anyagot felviszik a chip felületére 

és a megfelelő fehérjék hozzákötődnek a chip felületén levő fehérjékhez (7.9. ábra). 

7.9. ábra - 7.9. ábra. Fehérje-fehérje kölcsönhatások kimutatása fehérje chipek 

alkalmazásával 

 

Az így „kihalászott” fehérjéket további vizsgálatoknak vetik alá azonosítás céljából, például tömegspektrométer 

alkalmazásával. A fehérje chipeken levő fehérjéket gyakran elemzik SELDI (felület segítette lézer deszorpció 

ionizáció) technika segítségével, amikor a chip felületére sprey segítségével juttatják a mátrixot (7.10. ábra). A 
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módszer nagyon hasznos kináz szubsztrátok keresésében, fehérje-fehérje interakciók tanulmányozásában, 

komplex biológiai minták vizsgálatában, biomarker keresésben stb. 

7.10. ábra - 7.10. ábra. Fehérje chipeken megkötött fehérjék analízise SELDI 

technikával. 

 

Fág diszplay technológia 

A fág diszplay – fág bemutató rendszer – olyan molekuláris biológiai technika, amelynek során a fág felszínén, 

a fág fehérjéivel fúziós formában, különböző fehérjék illetve peptidek jeleníthetők meg. Az első lépés a fág 

könyvtárak készítése: a fág felszíni fehérjéjének (általában a p3) génjéhez egy szekvencia sorozatot kapcsolnak, 

így mindenik fág felszínén eltérő aminosav-sorrendű peptid/fehérje jelenik meg fúziós fehérje formájában. Jól 

tervezhető rendszer, amely lehetőséget biztosít a különböző tulajdonságokkal és kötődési képességekkel 

rendelkező fehérjék feltérképezésére (7.11. ábra). 

7.11. ábra - 7.11. ábra. Fág bemutató rendszer. 
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Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata FRET segítségével 

A FRET – fluoreszcencia rezonancia energia transzfer technika azt a tényt használja ki, hogy amikor egy 

fluoreszcens donor csoport közel (1-10 nm távolságra) kerül egy megfelelő fluoreszcens akceptor csoporthoz, 

akkor lejátszódik a FRET jelenség és az akceptor csoport fényt bocsát ki. Ezt a kibocsátott fényt lehet detektálni 

(7.12. ábra). 

7.12. ábra - 7.12. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata FRET módszerrel. 

(FRET: fluoreszcencia rezonancia energia transzfer). 

 

Fehérje-fehérje kölcsönhatás vizsgálata felületi plazmon rezonancia (SPR) elvén 

A felületi plazmon rezonancia fehérje-fehérje interakciók mérésére alkalmazott biofizikai módszer (7.13. ábra). 

7.13. ábra - 7.13. ábra. Fehérje-fehérje interakciók vizsgálata felületi plazmon 

rezonancia elvén. 

 

Az SPR elvét alkalmazó Biacore rendszer segítségével nem csak az interakció létrejöttéről, hanem annak 

kinetikai paramétereiről, a résztvevő anyagok koncentrációjáról és a kötődés erősségéről is nyerhetünk 

információt (7.14. ábra). 

7.14. ábra - 7.14. ábra. Felületi plazmon rezonancia elvén alapuló fehérje-fehérje 

interakciók vizsgálata Biacore készülékkel. 
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8. fejezet - 8. Heterológ expresszió I. 

1. 

Bevezetés, fontosabb expressziós rendszerek 

Expresszió: egy tetszőleges gén (hatékony) kifejeztetése sejtekben, sejtkultúrákban (pl. baktérium és gomba 

tenyészetek, növényi, rovar és emlős sejtkultúrák). A cél lehet a géntermék (fehérje) előállítása, ritkábban 

valamilyen metabolit (antibiotikum, antifungális anyag, alkaloid stb.) termeltetése is. 

Homológ expresszió: az expresszált gén az expresszióra használt organizmusból származik. 

Heterológ expresszió: az expresszált gén nem az expresszióra használt organizmusból származik. A homológ 

expresszióval szemben gyakrabban lépnek fel kompatibiltási problémák. 

Expressziós rendszer: expressziós vektor + expresszáló sejt. Egy tipikus expressziós vektor részeit a 8.1. ábra 

mutatja. 

8.1. ábra - 8.1. ábra. Az expressziós vektor részei 

 

Fontosabb expressziós rendszerek: 

1. Gram negatív baktériumok (pl. Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens) 

2. Gram pozitív baktériumok (pl. Staphylococcus carnosus, Bacillus subtilis) 

3. Élesztők, metilotróf élesztők (pl. Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris, Hansenula polymorpha) 

4. Fonalas és dimorf gombák (pl. Aspergillus sojae, Sordaria macrospora, Arxula adeninivorans, Yarrowia 

lipolytica) 

5. Emlős sejtkultúrák (pl. CHO, BHK, egér myeloma sejtek) 

6. Növényi sejtkultúrák (pl. dohány, rizs, paradicsom, szója sejtkultúrák) 

7. Rovar sejtkultúrák (pl. Trichoplusia ni, Drosophila melanogaster sejtvonalak) 
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Az Eschericia coli expressziós rendszer 

• az első működőképes expressziós rendszer 

• az első ipari termelésre használt expressziós rendszer 

• jelenleg a leggyakrabban használt (prokarióta) expressziós rendszer 

előnyök: olcsó, gyors, nagy kihozatalt biztosít 

hátrányok: nincs glikozidáció, nincs valódi szekréció, diszulfid hidak kialakítására csak korlátozottan alkalmas, 

nagy a lipopoliszacharid szennyezés veszélye. 

1. Az expressziós promóter 

Erős és jól szabályozható promótereket használnak; a konstitutív termelés ritkán előnyös. E. coli és vírus 

eredetű promóterek egyaránt elterjedtek. 

A negatívan szabályozott promóterek gyorsan indukálódnak (pl. E. coli lac promóter), de gyakran represszált 

állapotban is jelentős aktivitásuk van (pl. E. coli trp promóter). A pozitívan szabályozott promótereknél az 

indukció lassú, néha a szabályzó fehérje génjét is be kell építeni a vektorba a hatékony indukcióhoz (pl. E. 

coli ara promóter), de represszált állapotban kicsi a háttér aktivitás (pl. E. coli rha promóter). 

A fág promóterek igen erős transzkripciót biztosítanak. T7 fág 10-es promóter. Csak T7 RNS polimerázzal 

működik, ezért a polimeráz génjét már eleve beépítik az E. coli kromoszómába lac promóterrel felszerelve, 

így az expresszió laktózzal, IPTG-vel indukálható. Lambda fág pL promóter. A cI represszor fehérjéjének 

magas hőmérsékletre érzékeny variánsával együtt építik be a plazmidba, így a hőmérsékletet emelésével 

indukálható. 

2. Transzkripciót, transzlációt elősegítő megoldások 

• Erős riboszóma kötőhely (pl. a lacZ, atpE E. coli génekből, illetve a T7 fág 10-es és a T4 fág 32-es 

génjéből) beépítése közvetlenül a start kodon elé. 

• Transzkripció terminációs szekvenciák (pl. lambda fág Tf génből) beépítése. 

• Megfelelő kodon használat. (Ritka kodonok gyakoribb kodonokra cserélése, illetve a gyakori kodonok 

ritka kodonokra cserélése és a ritka kodonok tRNS-eit túltermelő törzsek használat; az mRNS 

szerkezetének stabilizálása a kodonok megváltoztatásával.) 

3. A fehérje megfelelő feltekeredését és stabilitását befolyásoló eljárások 

Fehérje zárvány (Inclusion body): az intenzív expresszió miatt kialakuló misfolding és agrregáció 

eredménye. 

• Fúziós fehérjék termeltetése 

Glutation-S-transzferáz, LacZ, MalE gének, illetve His-tag, Flag szekvenciák beillesztése a start kodon 

után. Előnyök: Gátolják az incluson body képződést (növeli a feltekeredés hatékonyságát), védik a fehérjét 

a (sejten belüli) proteolitikus degradációtól, segítik a transzláció iniciálását, elősegíthetik a termék 

tisztítását és detektálását is. 

• Szekréció a periplazmikus térbe 

Szignál peptidet (pl. E. coli ompT, ompA külső membrán fehérjék, illetve β-laktamáz génekből), illetve egy 

szekréciós fehérjét (pl. malE) építenek be a szekretálni kívánt fehérje génje elé. Előnyök: Csökkenti a 

fehérjezárványok képződését, lehetővé teszi diszulfid hidak kialakulását, megkönnyíti a fehérje izolálását, 

garantálja az N terminális Met lehasadását, védi a fehérjét a proteolitikus degradációtól. 

4. Marker gének 

Antibiotikum rezisztencia marker gének az elterjedtek (pl. cml - klóramfenikol rezisztencia; amp - ampicilin 

rezisztencia). 
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5. A heterológ gén kópiaszámának és stabilitásának biztosítása 

Replikatív vektorok: 

• A kópiaszám függ a replikációs origó típusától. 

• A plazmid stabilitását a RecA rekombináz csökkenti. (Cer szekvencia beépítése a plazmidba, illetve a 

recA- törzsek használata előnyös). 

• Az RNS I molekulán keresztül a plazmid kópiaszámát a transzláció is befolyásolhatja (8.2. ábra) . 

8.2. ábra - 8.2. ábra. Az RNS I és RNS II szerepe a plazmidok replikációjában. 

 

Az RNS II primerként funkcionál a replikáció alatt (8.2. ábra). Az RNS I, mint az RNS II antiszensz RNS-e az 

RNS II működését gátolja. Az RNS I–RNS II komplex stabilitását a Rop fehérje biztosítja, így a rop gén 

inaktiválásával a kópiaszám növelhető. Az RNS I képes egyes üres tRNS-ekhez is hozzákapcsolódni. Ezért 

túlzott expresszió esetén a kópiaszám megnövekedhet, ami tovább növeli az expressziót és végső soron igen 

nagyszámú hibás fehérje keletkezik. 

Integratív vektorok: 

Replikációs origót nem tartalmaznak, vagy a replikációs origó inaktiválható (pl. hővel). Homológ 

rekombinációval a genom egy adott pontjába integrálhatóak ahol stabilan fennmaradnak. 

8.3. ábra - 8.3. ábra. Levan sucrase szelekción alapuló integráció. 
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A plazmid hőérzékeny origót, a sucB gént (levan sucrase) és a homológ szekvenciákkal határolt expressziós 

kazettát tartalmaz (8.3. ábra). A transzformációt követően az expressziós kazetta marker génje segítségével 

szelektálják ki a transzformánsokat. A hőmérséklet emelését követően (a plazmid nem tud replikálódni) csak 

azok a sejtek maradnak életben ahol bekövetkezett az integráció. Az így kapott sejteket szacharózon tenyésztik 

tovább (a levan sucrase a szacharózból toxikus metabolitot készít), így azon sejtek, melyekben megmaradt a 

sucB gén (egyszeres rekombináció történt) elpusztulnak és csak a kétszeres rekombinácóval integrálódott 

vektort hordozó sejtek maradnak életben. 
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9. fejezet - 9. Heterológ expresszió II. 

1. 

Heterológ expresszió Gram pozitív baktériumokban – heterológ szekréció prokariótákban 

Előnyök: E. coli-tól eltérő kodon használat, nincsenek lipopoliszacharidok, a hatékony (valódi, nem 

periplazmás) szekréciónak köszönhetően kisebb az inclusion body képződés veszélye, olcsóbb és egyszerűbb a 

fehérje tisztítása, kisebb az interferencia a baktérium növekedése és heterológ expressziója között. Hátrányok: a 

kihozatal ma még sokszor nem éri el az E. coliban megszokott magas értéket. 

Bakteriális fehérje szekréció 

Baktériumokban a fehérjék szekréciója a Sec vagy a Tat útvonalon történik. 

9.1. ábra - 9.1. ábra. A Sec és a Tat szekréciós útvonalak összehasonlítása. Sec-útvonal: 

fehérjefeltekeredés a transzlokáció után. Tat-útvonal: fehérjefeltekeredés a 

transzlokáció előtt 

 

9.2. ábra - 9.2. ábra. A Sec-útvonal felépítése és működése. 

 

A Sec-útvonal jellemzői (9.2. ábra): 

A frissen szintetizált fehérje szignálszekvenciáját a b-SRP ismeri fel. Egy b-SRP receptor (ftsY) megköti és a 

szekréciós komplexhez szállítja a fehérjét. A secA ATPáz a secE,Y,G fehérjék által formált csatornán áthúzza a 

fehérjét (e folyamatot a secDF és yajC fehérjék segítik). A szignál peptidet egy szignálpeptidáz (SPáz) lehasítja. 

A szekréció hatékonyságát egy adott fehérje esetében a secA, Y, E-nek való megfelelés határozza meg. 

A Tat-útvonal jellemzői: 
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• A Sec-től eltérő szignálpeptidet használ; a Sec-útvonallal ellentétben az idegen fajok szignál szekvenciáit nem 

ismeri fel. 

• A nem feltekeredett fehérjéket nem transzlokálja. 

• Működése kevésbé ismert: tatB és tatC fehérjék ismerik fel a szignálszekvenciát, míg a tatA, H+ gradiens 

jelenlétében, csatornát formálva polimerizálódik a szekretálandó fehérje körül lehetővé téve annak átjutását a 

membránon. 

Azon fehérjéknél, melyek feltekeredése nem tökéletes az extracelluláris térben, egy ígéretes alternatívát 

jelenthet. 

A Sec-útvonal előnye: lehetővé teszi a diszulfid hidak kialakulását (de a feltekeredésében résztvevő 

dajkafehérjék alig ismertek így segítségükkel a feltekeredés nem befolyásolható). 

A Tat-útvonal előnye: Diszulfid hidak nem alakulnak ki de az intracelluláris dajkafehérjék túltermeltetésével a 

fehérjefeltekeredés hatékonysága javítható. 

A Staphylococcus carnosus expressziós rendszer 

A Staphylococcus carnosus egy apatogén, gyenge proteáz termelő Gram pozitív baktérium, amit gyakran 

használnak húskészítmények fermentálására az élelmiszeriparban. 

Az expressziós rendszer részei: 

• gazdasejt: S. carnosus recA- törzsek 

• replikációs origó: leggyakrabban a S. aureus plazmidok origóit használják (az E. coli origók itt nem 

működnek). 

• szelekciós marker: E. coli-ban is működő rezisztencia gének 

• expressziós kazetta (9.3. ábra) 

9.3. ábra - 9.3. ábra. A S. carnosus expressziós kazetta felépítése. 

 

Promóter: S. hyicus lipáz promóter (konstitutív), S. xylosus xilóz operon promóter (xilóz indukál, glükóz 

represszál) szignálpeptid (SP): S. hyicus lipáz szignál peptid - igen hatékony Sec-típusú szekréciót tesz lehetővé. 

Propeptid: S. hyicus lipáz propeptid – növeli a szekréció hatékonyságát és véd a proteolitikus (membrán és 

sejtfal kötött proteázok) degradációtól. Egy proteáz eltávolítja az érett fehérjéről. Sejtfal anchor szekvencia 

(CWA): S. aureus protein A, vagy fibronektin kötő fehérje génjéből. Lehetővé teszi a szintetizálódott fehérje 

kovalens kötődését a sejtfalhoz (cell surface display rendszerek). 

Élesztő expressziós rendszerek 

Előnyei: 

• van glikoziláció (bár az emberétől eltérő) 

• a diszulfid hidak kialakítása nem jelent problémát 

• a valódi (extracellluláris térbe irányuló) szekréció megoldott 

• auxotrófia marker gének használata az elterjedt 

• a lipopoliszacharid komponensek, mint szennyezők nincsenek jelen 

• az eukarióta gének expressziójánál kevesebb nem várt kompatibilitási probléma lép fel 
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• hasonlóan egyszerű és olcsó dolgozni velük, mint a prokariótákkal 

9.4. ábra - 9.4. ábra. A Saccharomyces cerevisiaere és a Pichia pastorisra jellemző N-

glikozid oldalláncok. 

 

Az élesztők ugyanazt a szekvenciát ismerik fel, mint az emlőssejtek (Asn-Xaa-Ser/Thr) sőt, az ER lumenben 

kialakuló alapváz is megegyezik. Az alapváz azonban eltérő módon módosul élesztőkben, mint emlősökben, sőt 

az egyes élesztő fajok között is nagy eltérések lehetnek (9.4. ábra). A S. cerevisiae-re jellemző hosszú mannán 

láncok miatt e fehérjék erős antigén aktivitásúak és e glikozid oldalláncok sokszor a megfelelő háromdimenziós 

struktúra kialakulását is gátolják. A Pichia pastoris-ban nincs hipermannoziláció, de a humán fehérjékre 

jellemző α-1,3-mannóz láncvég sem alakul ki. A keretezett rész az ER lumenben, a többi a Golgiban alakul ki 

(9.4. ábra). 

1. replikációs origó és alternatív megoldások 

A 2 μm-es plazmid replikációs origóját használják, ami nagy kópiaszámú plazmidot eredményez, de ipari 

léptékű termelésnél előnyösebbek az integratív vektorok (nem kell szelektív körülményeket biztosítani a 

vektor stabil fenntartásához). 

A kópiaszám növelése integratív vektoroknál: 

• Az expressziós kazetta eleve több példányban tartalmazza a gént. 

• S. cerevisiae-ben 200 rDNS van és 400 dDNS (retrotranszpozon eredetű DNS), az ezekre tervezett 

integratív plazmid nagyobb kópiaszámban is be tud épülni a genomba és nem befolyásolja a sejt 

életképességét. 

9.5. ábra - 9.5. ábra. Az integráció alternatívája: mesterséges kromoszómák. 
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Mesterséges kromoszóma (9.5. ábra): telomer és centromer szekvenciát is tartalmazó lineáris DNS. A 

mesterséges kromoszómák (kísérleti állapotban van az ipari alkalmazás) alkalmasak egy gén sok kópiájának 

expressziójára, vagy több, eltérő gén által kódolt alegységből álló fehérjék termelésére is. 

2. Promóterek 

Saccharomyces cerevisiae eredetű indukálható, represszálható és konstitutív promóterek, illetve ezek 

mesterségesen létrehozott hibridjei is elérhetőek. Pl.: savi foszfatáz promóter, alkohol dehidrogenáz II 

promóter, alkohol dehidrogenáz I promóter, triózfoszfát izomeráz promóter, galaktokináz promóter, 

metallothionein promóter 

3. Transzkripció terminációs szignál 

Általában abból a génből származó szekvenciát használják, amelyik génből a promóter is származik. 

4. Szignál szekvencia 

Leggyakrabban az α-faktor (mating fehérje) szekvenciáját használják. 

5. Szelekciós marker gének 

Auxotrófia markergének az elterjedtek, rezisztencia marker gének szintén ismertek, de ritkán használják őket. 

A Pichia pastoris expressziós rendszer 

Előnyei a Saccharomyces cerevisiae-vel szemben: 

• Igen erős promóterek is ismertek. 

• Előnyben részesíti a légzést a fermentációval szemben. (Jobb a konverziós ráta, nincs etanol termelés.) 

• A fehérjék poszttranszlációs módosítása szempontjából előnyösebb tulajdonságú. 

1. Replikációs origó 

A P. pastoris vektorok élesztő replikációs origót nem tartalmaznak (integratív vektorok). 

2. Promóter és transzkripció terminációs szekvenciák 

• AOX1 (metanol oxidáz I) promóter: Metanol indukál minden más szénforrás represszál (limitált metanol 

mennyiség jelenlétében a fehérjék akár 30 %-a is heterológ fehérje lehet, más szénforráson ugyanakkor 

gyakorlatilag nulla az expresszió). 
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• GAP (glicerinaldehid-3P dehidrogenáz) promóter: Erős konstitutív expressziót tesz lehetővé. 

• FLD1 (formaldehid dehidrogenáz) promóter: Metanollal és metilaminnal is indukálható erős promóter. 

Metanol szénforráson és ammónium nitrogén forráson, illetve glükóz szénforráson és metilamin nitrogén 

forráson egyaránt jól működik. 

A transzkripció terminációs szekvenciák általában abból a génből származnak, ahonnan a promóter is. 

3. Szelekciós marker gének 

Rezisztencia gének (pl. kan – geneticin rezisztencia; zeo - zeocin rezisztencia; bsd – blasticidin rezisztenca) 

és auxotrófia gének (pl. his4 - hisztidinol dehidrogenáz; arg4 - arginioszukcinát liáz; ade1 –amidoimidazol 

szukcinokarboxamid szintáz) is elterjedtek. 

4. Szignál szekvencia 

Leggyakrabban a S. cerevisiae -faktor (mating fehérje) szekvenciáját, illetve a P. pastoris pho1 

(extracelluláris acid foszfatáz) gén szignál szekvenciáját használják. 

5. A termelő törzs 

mut- és muts mutációk (aox1 és aox2, illetve csak az aox1 gén van kiütve) hatékonyabb expresszió 

biztosítanak, mert a metanol oxidáz termelése nem terheli le a sejteket és az inducerként használt metanolt 

sem bontják le. 
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10. fejezet - 10. Heterológ expresszió 
III. 

1. 

Heterológ expresszió emlős sejtkultúrákban 

Előnyök: a posztranszlációs módosulások emlős sejtekben igen hasonlóak az emberi sejtekre jellemzőkhöz. 

Hátrányok: kis kihozatal, hosszú fermentációs idő, drága technológia 

1. Sejtvonal 

Könnyen tenyészthető, jó transzformálható, nagy sejtsűrűséget biztosító sejtvonalakat (pl. CHO -chinese 

hamster ovary – sejtek, BHK - baby hamster kidney – sejtek, NS0 – egér myeloma - sejtek) használnak. 

2. Promóterek és egyéb a transzkripciót, transzlációt segítő szekvenciák 

• Vírus, emlős és madár eredetű promótereket is használnak. Pl: RSV (Rous sarcoma vírus), SV40 (Simian 

vírus 40), illetve humán CMV (citomegalovirus) promóterek; humán ubiquitin C és eIF 4A1, valamint 

csirke β-aktin promóter. 

• A poliadenilációs szignál szintén lehet vírus (pl. SV40), illetve emlős (pl. borjú növekedési hormon) 

eredetű. 

• Intronok cDNS-be történő beépítése (a start kodon után, vagy közvetlenül a start kodon elé) kedvezően 

befolyásolhatja a mRNS stabilitását, érését, transzportját és transzlálhatóságát is. Rendszerint a promoter 

eredeti génjének első intronját használják erre a célra. 

• Szignál szekvencia: Az expresszálandó (humán) gén saját szekvenciáját használják. 

3. Marker gének 

Használhatnak emlős sejtekre nézve is toxikus antibiotikumok elleni prokarióta rezisztencia géneket (pl. 

neomycin, puromycin rezisztencia gének), de előnyösebbek az auxotrófia marker gének (pl. dhfr - 

dihidrofolat reduktáz, gs - glutamin szintáz). 

4. Integratív, replikatív vektorok 

Episzómális vektorok: 

Kifejlesztés alatt állnak; jelenleg csak átmeneti expressziót tesznek lehetővé, amit a termék, illetve a vektor 

tesztelésére használnak. 

Az episzómális vektorok vírus eredetűek. Tartalmaznak: 

• vírus eredetű (pl. SV40, BPV – bovine papilloma virus) replikációs origót 

• a replikációt segítő fehérje (SV40 nagy T antigén, BPV EI-E2) géneket 

• a stabil magi lokalizációhoz szükséges MAR szekvenciákat 

Integratív vektorok: 

Ipari termelésben igen elterjedtek (10.1. ábra). A nem homológ rekombináció valószínűsége lényegesen 

nagyobb, mint a homológé. A transzformáns termelőképessége és stabilitása erősen függ attól, hogy hova épült 

be a gén. Általában nincs szoros összefüggés a kihozatal és a kópiaszám között, sőt sok esetben egy génkópia 

egyszeres integrációval való beépítése a legelőnyösebb. 
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10.1. ábra - 10.1. ábra. Irányított integráció, funkcionalizált sejtek. 

 

1. Hagyományos módon transzformálják a sejtvonalat az A konstrukcióval. A konstrukció tartalmaz egy marker 

gént a sikeres transzformáció tesztelésére, egy teszt gént (reporter gene) az expresszió (integrációs hely) 

jóságának tesztelésére, a két gént határoló FRT3 és FRT5 szekvenciákat (a második transzformáció 

irányításához; a szekvenciákat a Saccharomyces cerevisiae flp rekombináza ismeri fel), valamint az FRT 

szekvencián kívül elhelyezkedő, promóter nélküli (nem expresszálódó) marker gént (a második 

transzformáció ellenőrzésére). 

2. A legjobb transzformánst (hosszadalmas munkával) kiválasztják a hagyományos módon. Ezt nevezik 

funkcionalizált sejtnek. 

3. A funkcionalizált sejtet transzformálják az expressziós vektorral (B), amely FRT3 és FRT5 szekvenciákkal 

határolva tartalmazza a termeltetni kívánt gént és egy plusz promótert. Az flb rekombináz (génjét a B 

konstrukcióval együtt juttatják a sejtekbe egy plazmidon) által irányított kettős rekombinációnak 

köszönhetően az expressziós kazetta beépül az előzetesen tesztelt és jónak bizonyult helyre és a bevitt plusz 

promóter miatt a második marker gén működése is lehetővé válik (C), így a transzformánsok könnyen 

azonosíthatóak. 

Heterológ expresszió növényi sejtkultúrákban 

Előnyök: 

• a mikróbákhoz hasonlóan olcsó és egyszerű a sejtek tenyésztése 

• nincsenek endotoxinjaik és humánpatogén vírusaik 

• glikozilezés (és más proszttranszlációs módosítások) lehetségesek, a glikozid oldalláncok bár eltérnek az 

emlősökétől, de jobban hasonlítanak azokra, mint a gombák esetében (10.2. ábra). 

10.2. ábra - 10.2. ábra. Néhány jellegzetes növényi N-glikozid oldallánc. 
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A növények is ugyan azt a szekvenciát ismerik fel, mint az élesztők, vagy az állati sejtek (Asn-Xaa-Ser/Thr) és 

az ER lumenben kialakuló alapváz is azonos (10.5. ábra). Az alapváz módosulása azonban eltér a növényekben 

és az állatokban. Fontos különbség: nem α-1,6-fukóz, hanem α-1,3-fukóz kapcsolódik az alapvázhoz, és sziálsav 

helyett a növények β-1,2-xilózzal módosítják az alapvázat. 

1. A termelésre használt sejtvonalak 

Származhatnak Arabidopsis thaliana, Catharanthus roseus, Taxus brevica növényekből, de elterjedtebbek a 

gazdasági növények sejtkultúrái (dohány, alfalfa, rizs, paradicsom és leginkább a szója) 

2. Transzformálás Agrobacterium tumefaciens segítségvel 

Kétszikűek hajtáseredetű sejtjeinek transzformálására alkalmas. Az Agrobacterium tumefaciens virulens 

törzsei tartalmaznak egy plazmidot (tumor indukáló plazmid, Ti plazmid, 10.3. ábra), melynek egy része 

átkerül a növényi sejt genomjába a fertőzést követően. 

10.3. ábra - 10.3. ábra. Az Agrobacterium tumefaciens Ti plazmid részei. 

 

T-DNS: meghatározott szekvenciával határolt régiója a plazmidnak. Ez a DNS jut át a növényi sejtekbe 

Agrobacterium fertőzést követően. Auxin, citokinin és opin szintézishez szükséges géneket tartalmaz. Az 

auxin és a citokinin szintézis biztosítja a transzformált növényi sejtek burjánzását. A burjánzó sejtek intenzív 

opin (kis molekulaméretű szekunder aminok) termelése nitrogén- és energiaforrásként szolgál a baktérium 

számára. 

Vir operon: virA (receptor fehérjét kódol, a sebzett növényi sejtek által termelt fenolos vegyületek 

aktiválják), virG (a vir operont aktiválja, ha a virA segítségével foszforileződött), virB (T-DNS átjutásához 

szükséges pilust alkotó fehérje), virC (a T-DNS-hez kapcsolódó fehérjét kódolja ez biztosítja a T-DNS 

sejtmagba kerülését), virD1 és virD2 (a T-DNS kivágását végző endonukleázok – a T-DNS-t határoló 

szekvenciákat ismerik fel) géneket tartalmazza 
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Opin operon: Az opinok lebontását végző géneket tartalmazza. 

10.4. ábra - 10.4. ábra. Transzformálás Agrobacterium tumefaciens segítségével. 

 

A transzformáláshoz használt baktérium törzs két plazmidot tartalmaz (10.4. ábra). Az egyik a Vir operont 

(és a transzformáláshoz szükséges további géneket) hordozza. A másik plazmid a T-DNS-t határoló 

szekvenciákat és a közéjük beépített transzformálandó géneket (expresszálandó gén, rezisztencia gén) 

tartalmazza. 

3. Promóterek és egyéb hasznos szekvenciák 

• A promóterek vírus, növény és Agrobacterium eredetűek is lehetnek (pl. CaMV - karfiol mozaik vírus - 

35S promóter, kukorica ubi1 – ubiquitin - promóter, rizs α-amiláz promóter) 

• poliadenilációs szignál: Általában – de nem szükségszerűen - a promóterhez tartozó szignált használják. 

• Szignál szekvenciák: A gén eredeti szignál szekvenciáját, a rizs α-amiláz szignál szekvenciát, illetve a 

dohány PR1a fehérje szekvenciáját használják. 

A sejtfal egy komoly fizikai gátat jelent a szekréciónak. Általában csak a 20 kDa-nál kisebb fehérjék tudnak 

szabadon átjutni a sejtfalon. A sejtfalhoz való kitapadás mellett komoly probléma az extracelluláris proteázok 

általi degradáció is. Proteáz inhibitorok (drága), vagy zselatin, mint alternatív szubsztrát adagolásával 

(kevésbé hatékony), illetve rizs gazdasejtek használatával (a rizs kevés proteázt termel) mérsékelhető ez a 

probléma. 

Heterológ expresszió rovar sejtkultúrákban 

Előnyeit és hátrányait tekintve átmenetet képez az élesztőkben és az emlőssejtekben történő expresszió között: 

A kihozatalt tekintve felveszi a versenyt az élesztőben történő expresszióval. Az élesztő rendszerekhez képest 

drágább és lassúbb, de a fehérjék posztranszlációs módosítása szempontjából viszont előnyösebb. 

10.5. ábra - 10.5. ábra. N-glikoziláció rovar sejtekben 
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A rovarok is ugyan azt a szekvenciát ismerik fel, mint a többi eukarióta (Asn-Xaa-Ser/Thr) és az ER lumenben 

kialakuló alapváz is azonos. Az alapváz módosulása azonban eltér a rovarokban és a gerincesekben. Az α-1,6-

fukóz oldallánc itt is kialakul (szemben az élesztőkkel, ahol hiányzik, illetve a növényekkel ahol α-1,3-fukóz 

kapcsolódik az alapvázhoz) de hiányzik a sziálsav. Ugyanakkor nincs az egyes élesztőkre jellemző intenzív 

mannoziláció sem és a növényekre jellemző xilóz egységek sem épülnek be. 

A baculovirus-rovarsejt expressziós rendszer 

A lucernaaraszoló lepke (Autographa californica) baculovírusának (AcNPV) duplaszálú cirkuláris DNS-éből 

fejlesztették ki a transzformációhoz használt vektort. A selyemlepke (Bombyx mori) baculovírus (BmNPV) 

szintén felhasználható erre a célra. 

A módosított vírus genom (bacmid) az alábbi nem vírus eredetű szekvenciákat tartalmazza: 

• egy kis kópiaszámot biztosító E. coli replikációs origót (shuttle vektor). A kis kópiaszám biztosítja a 

nagyméretű plazmid biztonságos replikációját a baktériumban. 

• kanamycin (vagy másmilyen bakteriális) rezisztencia gént 

• LacZα gént és az 5’ végéhez beépített Tn7 transzpozon (mini-attTn7) szekvenciát (kék-fehér szelekció) 

Expressziós kazetta: erős baculovírus promóterrel (polihedrin promóter, vagy p10 promóter), poliA szignállal 

(pl. SV40 poliA szignál) és a detektálást és a tisztítást elősegítendő His-tag-gel, vagy glutation-S-transzferáz 

tag-gel ellátott gén. 

10.6. ábra - 10.6. ábra. Az expressziós kazetta beépítése a bacmidba. 
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1. A bacmid-ot hordozó E. coli sejteket transzformálják az expressziós kazettát hordozó donor plazmiddal és 

egy segítő plazmiddal (10.6. ábra). A donor plazmid egy E. coli plazmid, amely Tn7 transzpozon 

szekvenciákkal (Tn7R és Tn7L) határolva tartalmazza az expressziós kazettát. A segítő plazmid kódolja a 

transzpozázt. 

2. A transzpozáz segítségével a donor plazmid Tn7 szekvenciákkal határolt régiója beépül a bacmidban 

elhelyezett Tn7 célszekvenciába, megakadályozva a β-galaktozidáz (lacZ) képződését és ezáltal festés után is 

fehér telepeket eredményezve. 

A fehér telepekből izolált vírus genommal fertőzik a rovarsejteket. A belőlük nyert vírust (tisztítás és szaporítás 

után) használják fel a célsejtek (Spodoptera frugiperda, vagy Trichoplusia ni – U betűs aranybagolylepke - 

eredetű, Sf és Tn sejtvonalak) nagy volumenű és hatékony transzformálására. 

A baculovírus-rovarsejt rendszerben a sejtvonalakat minden egyes fermentációs ciklusban transzformálni kell. A 

stabil transzformáción alapuló rovarsejtes expressziós rendszerek ipari célú felhasználása jelenleg kifejlesztés 

alatt áll. 
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11. fejezet - 11. Protein engineering 

1. 

Protein engineering – a cél olyan enzimek, illetve fehérjék létrehozása, melyek egyes - a gyakorlati 

felhasználásuk szempontjából értékes - tulajdonságaikat tekintve jobbak, mint a természetben előforduló 

formáik. 

De novo tervezés – egy teljesen új fehérje megtervezését és létrehozását jelenti 

Racionális tervezés – egy meglévő fehérje (génjének) célszerű megváltoztatásán alapul 

Irányított evolúció – a gének random mutációján.rekombinációján és a kedvező változatok szelekcióján alapul 

De novo tervezés 

A cél egy megfelelő biológiai aktivitást, vagy megfelelő fehérjekémiai tulajdonságokat mutató új, szintetikus 

fehérje létrehozása (11.1. ábra). 

Olyan aminosav szekvenciát terveznek meg, ami az előre meghatározott háromdimenziós szerkezetet veszi fel. 

A szekvencia kialakításánál felhasználják az ismert háromdimenziós szerkezetű fehérjék szekvenciáinak 

elemeit, illetve a fehérjék feltekeredésével kapcsolatos szabályokat és termodinamikai ismerteket. A létrehozott 

nyers szekvenciák háromdimenziós szerkezetét számítógépes programokkal modellezik (in silico analízis), hogy 

további finomításokat végezhessenek rajta ha szükséges. Az aminosav sorrend ismeretében vagy közvetlenül a 

fehérjét (peptidet) szintetizálják meg (in vitro peptidszintézis), vagy annak génjét állítják elő és heterológ 

expresszióval termeltetik meg a fehérjét. 

11.1. ábra - 11.1. ábra. A de novo fehérjetervezés jelentősége. 

 

A de novo fehérjetervezés lehetővé teszi, hogy ismert fehérjékből kiindulva új funkciójú „nyers” fehérjéket 

hozzunk létre (11.2. ábra), melyek a racionális tervezés , illetve a irányitott evolúciós technikával tovább 

tökéletesíthetőek. 
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11.2. ábra - 11.2. ábra. Egy de novo fehérjetervezés segítségével létrehozott fehérje 

szerkezete. 

 

11.3. ábra - 11.3. ábra. A receptor tirozin kináz (RTK) működése. 

 

A ligand (pl. növekedési faktor) megkötődése elősegíti a receptorok oligomerizációját (11.3. ábra). Az 

oligomerizáció miatt az intracelluláris részek könnyebben tudják transzfoszofrilálni egymást. A foszforilált 

receptor kináz aktivitása megnő, így az intracelluláris domain további régiókban is foszforilálódik. A foszforilált 

régiókhoz citoszólikus fehérjék kapcsolódhatnak, elindítva a jelátviteli folyamatot. 

11.4. ábra - 11.4. ábra. Mesterséges növekedési faktorok. 

 

Receptor kötő modul: A növekedési faktorok receptort felismerő moduljainak szekvenciáit használják (11.4. 

ábra). A receptor és a ligand háromdimenziós szerkezetének ismeretében megtervezhetőek új ligandok is. Phage 

display könyvtár segítségével (vagy más alkalmas módon) könnyen azonosíthatóak egy adott receptort 

specifikusan felismerő új szekvenciák. Oligomerizációs szakasz: a legegyszerűbb esetben ciszteint tartalmazó 

láncrész, amely diszulfid hidat képezve köti össze a ligandokat. Felhasználható a pentamer szerkezetű COMP 

(cartilage oligomeric matrix protein) coiled-coil doménje, vagy a dimer szerkezetű c-Jun fehérje leucin cipzárja 

is. 
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Összekötő (linker) régió: megfelelő mérete és flexibilitása elengedhetetlenül fontos a szintetikus ligand 

optimális működéséhez. Rendszerint empirikus úton választják ki a legalkalmasabb szekvenciákat. 

Racionális tervezés 

A fehérje génjében célzott (előre megtervezett) változtatásokat hoznak létre, hogy befolyásolják a fehérje 

stabilitását, biológiai aktivitását, működését. (Általában egyszeri, a génnek csak kis részét érintő változással 

hoznak létre lényegesen jobb tulajdonságú fehérjét.) 

Néhány rutinszerűen megvalósítható változtatás: 

1. Diszulfidhidak kialakítása a szerkezet stabilizálása céljából 

2. A magasabb hőmérsékleten könnyen deaminálódó aszparagin, illetve glutamin oldalláncok lecserélése (pl. 

treoninra, izoleucinra) a hőstabilitás növelése érdekében. 

3. Az enzim felszínén lévő cisztein oldalláncok egy részének cseréjével (pl. szerinre) az intermolekuláris 

diszulfid hidak kialakulásának (a fehérje aggregálódásának) gátlása. 

4. Proteáz hasító helyek megszüntetése. 

A bonyolultabb beavatkozások komplex fehérjekémiai ismereteket, illetve vizsgálatokat igényelnek. 

11.5. ábra - 11.5. ábra. Receptor-specifikus peptid hormon változatok kifejlesztése. 

 

Az emberi növekedési hormon a növekedési hormon receptorhoz és a prolaktin receptorhoz is képes 

hozzákötődni. Annak érdekében, hogy receptor-specifikus hormon változatokat fejleszthessenek ki, 

helyspecifikus mutagenezissel részletesen feltérképezték a receptorkötő domén szerkezetét (11.5. ábra). A: A 

jelölt aminosavak alaninra való cseréje csökkentette (●), illetve növelte (○) a hormon receptorkötő képességét. 

B: A jelölt aminosavak alaninra történő cseréje csak a prolaktin receptorhoz való kötődést (□), illetve csak a 

növekedési hormon receptorhoz való kötődést (■) csökkentette. Egyes aminosavak esetében teljesen megszűnt a 

hormon receptorkötő képessége (▲). A fenti adatok alapján olyan hormon változatokat hoztak létre, melyek 

specifikusan csak az egyik, vagy csak a másik receptort aktiválták. 

A mutációk létrehozására helyspecifikus mutagenezis segítségével történik. Számos eljárás ismert. A 

legelterjedtebbek a PCR alapú helyspecifikus mutagenezis technikák (11.6. ábra). 

11.6. ábra - 11.6. ábra. PCR alapú site directed mutagenesis. 
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A plazmid DNS-t PCR reakcióval szaporítják fel. A primerek alkalmas megtervezésével deléciót, inzerciót és 

pont mutációt is létre tudnak hozni. A PCR-hez foszforilált primereket használnak, így a termék közvetlenül 

ligálható, majd transzformálható. 

Directed evolution (irányított evolúció) 

11.7. ábra - 11.7. ábra. Irányított evolúció. 

 

Az irányított evolúció (11.7. ábra) során egy konkrét génben véletlenszerűen mutációkat hoznak létre, vagy 

ismert géneket/gén szakaszokat rekombináltatnak véletlenszerűen. A létrehozott mutáns génkönyvtárat 

expresszáltatják és minden egyes változatot letesztelnek. A legelőnyösebb tulajdonságú változatot ismét 

mutagenizálják (rekombináltatják), majd az új változatokat is tesztelik. A fenti ciklust addig folytatják, amíg a 

kívánt tulajdonság ki nem alakul. 

A módszer legnagyobb előnye, hogy nem szükséges hozzá a kiindulási fehérje/fehérjék részletes ismerete csak a 

szükséges géneknek kell rendelkezésre állnia. A műveletek nagy része (a könyvtár tesztelése) automatizálható. 

A mutáns.rekombináns gének tesztelésére kiválóan alkalmasak a Phage/Cell display rendszerek. Ilyen esetekben 

a mutáns.rekombináns fehérje antitesthez, antigénhez, szubsztráthoz, ligandhoz, inhibitorhoz, receptorhoz stb. 

kötődését lehet vizsgálni a legkülönfélébb körülmények között, illetve anyagok jelenlétében. 

Random mutagenezisre használt eljárások: Error-prone PCR, degenerált primerek alkalmazása, mutátor törzs 

használata, mutagén anyagok (pl. etilmetán szulfonát, nukleotid analógok) felhasználása in vivo vagy in vitro 

(PCR-ben). 
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A random rekombináció kivitelezésének lehetőségei: DNA Shuffling (11.8-9 ábrák), CLERY (Combinatorial 

Libraries Enhanced by Recombination in Yeast), StEP (Staggered extension process), ITCHY (Incremental 

truncation for the creation of hybrid enzymes), SHIPREC (Sequence Homology Independent Protein 

Recombination, Exon shuffling 

11.8. ábra - 11.8. ábra. DNS Shuffling I. 

 

A gén különböző homológjait ugyanazon restrikciós endonukleázzal/endonukleázokkal emésztik, majd 

összekeverik és ligálják. A véletlenszerűen összeépült DNS szakaszokat expressziós vektorba építik. 

11.9. ábra - 11.9. ábra. DNS Shuffling II. 

 

A DNázzal részlegesen hasított géneket elegyítik és PCR-ben, primerek hozzáadása nélkül, összekapcsolják 

őket (a homológ régiónál összetapadt DNS darabok szolgálnak egymásnak primerként). Az eredeti génvégekre 

tervezett primerrel felszaporítják a leginkább „értelmes” variációkat, majd plazmidba építik. 

11.10. ábra - 11.10. ábra. Staggered extension process (StEP). 
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A StEP technika során (11.10. ábra) két homológ gént a megfelelő primerekkel együtt közös PCR reakcióban 

szaporítanak fel (A) úgy, hogy az annealing-re és elongációra szánt időt extrém módon lerövidítik. Az egyes 

ciklusokban ezért csak rövid termékek keletkeznek (B), melyek a következő ciklusban maguk is primerként 

funkcionálnak. A szekvencia homológia és az annealingre szánt idő rövidsége miatt a létrejött rövid termékek 

mindkét templátra bekötődhetnek (C). A megfelelő számú ciklust követően (D), így rekombináns gének jönnek 

létre véletlenszerűen (E). 

11.11. ábra - 9. 11. ábra. Exon shuffling. 

 

Az exon shuffling technikában (11.11. ábra) a homológ fehérjék doménjeit külön-külön felszaporítják PCR-ben 

kiméra primer elegy segítségével. 

A kiméra primer egyik fele a felszaporítandó doménnel, a másik fele ugyanazon gén, vagy egy homológ gén 

„szomszédos” doménjével komplementer. Így minden egyes PCR termék egy konkrét domént többféle 

végződéssel tartalmazza. 

A domének megfelelő arányban elegyítve primer nélküli PCR segítségével összeépíthetőek nagyszámú, az 

egyes doméneket vegyesen tartalmazó gén variánst létrehozva. 
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12. fejezet - 12. Humánterápiás 
fehérjék előállítása 

1. 

Biopharmaceuticals 

Biopharmaceuticals – biotechnológiai úton előállított a (humán) terápiában, illetve az in vivo diagnosztiklában 

használt anyagok. Lehetnek fehérjék (pl. antitestek, antigének, hormonok, enzimek), vagy nukleinsavak (DNS, 

RNS, antisense oligonukleotidok) is. 

Néhány jellemző példa jelenleg gyártott fehérje természetű biopharmaceutical-re: 

• véralvadási faktorok (pl. VIII-as és IX-es) 

• peptidhormonok (pl. inzulin, glukagon, növekedési hormon, gonadotropinok) 

• hematopoetikus növekedési faktorok (pl. eritropoetin, kolónia stimuláló faktor) 

• szöveti plazminogén aktivátor 

• interferonok (α-, β-, γ-interferon) 

• interleukinok (pl. interleukin-2) 

• vírus vakcinák (pl. Hepatitis B elleni vakcina) 

• monoklonális antitestek 

• tumor nekrózis faktor 

• terápiás enzimek (pl. emésztés elősegítő enzimek, sebtisztítás segítő enzimek, DNáz I, urát oxidáz, β-

galaktozidáz stb.) 

Két fő fejlesztési irány: 

• A nyugati világ vezető halálokait jelentő betegségek (pl. diabétesz, rák, szív és érrendszeri megbetegedések) 

elleni készítmények előállítása. 

• A fejlődő országokban tömeges megbetegedést okozó fertőzések (pl. Hepatitis B, C) visszaszorítását célzó 

készítmények előállítása. 

Humánterápiás fehérjék előállítása: 

• heterológ expressziós rendszerekben (emlős, rovar, illetve E. coli rendszerekben, ritkábban más baktériumok, 

gombák és növényi sejtkultúrák segítségével) 

• transzgénikus növények, illetve állatok segítségével 

Alternatív, illetve hagyományos megoldások: 

1. Izolálás természetes forrásból 

• - A természetes forrás gyakran ritka és csak korlátozott mennyiségben szerezhető be. 

• - A termék sokszor csak kis mennyiségben van jelen és nehezen tisztítható. 

• - Nem humán fehérjék esetén az eltérő szerkezet miatt immunreakciók léphetnek fel. 
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• - Fokozott a vírus és patogén kontamináció veszélye. 

Példák: 

Inzulin - sertés, illetve marha pankreászból izolálják (csak 1, illetve 3 aminosavnyi eltérés a humán 

inzulinhoz képest) albumin, VIII-as véralvadás faktor – emberi lejárt donor vérből izolálják humán 

növekedési hormon – orvosi célokra felajánlott holtestek hipofíziséből nyerik ki kalcitonin – lazac 

ultimobranchialis mirigyéből izolálják, a humán kalcitoninnál aktívabb, így ma már heterológ expresszióval 

is inkább a lazac kalcitonint gyártják antivenom antitest – kígyó (rovar) méreggel kezelt állatok (ló, birka, 

nyúl, kecske) véréből izolálják 

2. Gyártás humán sejtkultúrák segítségével 

Igen költséges, gyakran problémás a kultúrák stabil fenntartása, általában kicsi a kihozatal és problémát 

jelenthet az esetleges vírus kontamináció is. 

3. Szilárd fázisú peptid szintézis 

Ma még csak rövid oligopetidek (pl. peptid hormonok) gyártása esetén gazdaságos, de a jövőben alkalmas 

lehet kisebb fehérjék előállítására is. Példák: vazopresszin (9 aminosav), oxitocin (9 aminosav), kalcitonin 

(32 aminosav) 

Az inzulin előállítása 

Az előállítás lehetőségei: 

• Kémiai szintézis: lehetséges, de nem gazdaságos (51 aminosav) 

• Előállítása humán sejtkultúrák (a Langerhans szigetek β-sejtjei) segítségével szintén megoldható, de nagy 

volumenű termelésre ez a megoldás sem alkalmas. (A sejtkultúrák stabilitása és termelékenysége is kicsi.) 

• Állati inzulin izolálása vágóhídi melléktermékekből. 

• Transzgénikus állatok segítségével (Pl. szarvasmarha, kecske, juh – az inzulin a tejbe választódik ki) 

• Transzgénikus növények (pl. Carthamus tinctorius) segítségével (kifejlesztés alatt) 

• Heterológ expresszió (E. coli és élesztő expressziós rendszerek) segítségével. 

12.1. ábra - 12.1. ábra. Az inzulin szerkezete. 

 

Az inzulin 51 aminosavból álló peptid (12.1 ábra); az A (21) és B (30) láncokat diszulfid hidak kötik össze. Az 

inzulin hexamer formában képződik és tárolódik, de az aktív forma az ábrán bemutatott monomer. 
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Az E. coli-ban való termelés problémája: Az inzulin cDNS-e által kódolt preproinzulin érése prokariótákban 

nem megy végbe és a diszulfidhidak kialakulása is problémás. 

Megoldás: 

• Az A- és a B-láncot külön-külön termelik meg β-galaktozidáz fúziós fehérje formájában. (A β-galaktozidáz 

jelenlétének köszönhetően könnyebb a termék tisztítása és detektálása, valamint nagyobb a stabilitása is.) 

• A fúziós fehérjéből felszabadított láncokat redukálják (az esetleges diszulfid hidak megszüntetése), majd 

elegyítés után oxidálják (új diszulfid hidak kialakítása). 

Eukarióta (élesztő) expressziós rendszerekben a diszulfid hidak kialakulnak ugyan, de a proinzulin proteolitikus 

érése itt sem megy végbe, ezért itt proinzulint állítanak elő és tripszines kezeléssel alakítják inzulinná. 

Az inzulin protein engineering-je: 

Cél: Stabil inzulin koncentráció biztosítása a vérplazmában hosszú időn át, illetve gyorsan ható inzulin termékek 

kifejlesztése. 

Az inzulin hexamer formában termelődik és raktározódik a szervezetben, de biológiailag a monomer forma az 

aktív. A hexamerképző tulajdonságának erősítése növeli a vérplazmában a féléletidejét és hosszú távon biztosít 

egy stabil monomer koncentrációt. A hexamerképző tulajdonságának csökkentése lehetővé teszi a vérszérum 

monomer koncentrációjának igen gyors megnövelését. 

Például: Az A-lánc 21-es pozíciójában az aszpartát cseréje glicinre, illetve a B-lánc C-terminálisához két arginin 

hozzáadása (insulin glargine) megnöveli a hexamer struktúra stabilitását, ami 24 h át stabil inzulin monomer 

koncentrációt biztosít a vérplazmában. Illetve a B-lánc 3-as aszpartátjánal lizinre, a 29-es lizinjének glutamátra 

történő cseréje (insulin glulisine) gátolja a hexamer képzést, ami miatt a készítmény beadását követően azonnal 

igen nagy monomer koncentráció alakul ki a plazmában (12.2. ábra). 

12.2. ábra - 12.2. ábra. A különféle inzulin változatok farmakokinetikai tulajdonsága. 

 

Insulin glargine: Az A-lánc 21-es pozícióban glicint tartalmaz. A B-lánc C-terminálisához két arginin lett 

hozzákapcsolva. NPH-insulin: Humán inzulin protaminnal formulázva. Insulin detemir: B-láncban a C-

terminális treonint eliminálták és a treonint követő lizinhez mirisztilsavat kapcsoltak. Insulin glulisine: A B-lánc 

3-as pozicióban lizint, 29-es pozicióban glutamátot tartalmaz. Insulin aspart: A B-lánc a 28-as pozicióban 

aszpartátot tartalmaz. Insulin lispro: A B-láncban a 28-as és 29-es aminosavak fel lettek cserélve (Pro-Lys 

helyett Lys-Pro). 
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A Hepatitis B vírus vakcina előállítása 

A Hepatitis B vírus (12.3 ábra) a Hepadnaviridae család tagja több hasonló, emlősöket, illetve madarakat fertőző 

vírussal együtt. Afrikában, Ázsiában tömeges megbetegedést okoz, Kínában endemikus. Világszerte 2 milliárd 

veszélyeztetett ember él, 350 millió krónikusan fertőzött 

12.3. ábra - 12.3. ábra. A hepatitis B vírus felépítése. 

 

A vírus parciálisan kétszálú DNS genomal rendelkezik. Saját DNS polimeráza, reverz transzkriptáz (RT), RNáz 

(RNáz H) és priming (Pri) domainnel is rendelkezik. Nukleokapszidját a HBc fehérjék alkotják. A külső 

burokban három különböző méretű, egymással átfedő szekvenciájú fehérje található (SHBs, MHBs és LHBs). 

PK: a gazdaszervezetből származó protein kináz. 

12.4. ábra - 12.4. ábra. A hepatitis B vírus egyszerűsített életciklusa. 
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A virion feltehetőleg endocitózissal jut be a sejtekbe (12.4. ábra). A kicsomagolódást követően a parciálisan 

duplaszálú DNS a magba jut, ahol saját DNS polimeráza segítségével kiegészítődik. A képződött cirkuláris 

dsDNS-ről (cccDNS – covalently closed circular DNA) pregenomikus RNS és mRNS molekulák íródnak át. A 

transzlációt követően burok fehérjék az ER membránba ágyazódnak, a pregenomikus RNS és a nukleokapszid 

fehérjék összekapcsolódnak és megtörténik az RNS DNS-é írása (reverz transzkriptáz aktivitás) is. A kész 

virionok szubvirális részecskékkel (burokfehérjéket tartalmazó vezikulmok) együtt szekretálódnak. 

A genomszekvencia alapján 8 genotipust (A-H) azonosítottak (12.5. ábra). 

12.5. ábra - 12.5. ábra. A hepatitis B vírus genotípusok földrajzi eloszlása. 
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Az újonnan azonosított G genotípus az USA-ban és Franciaországban, a H genotípus Dél- és Közép-

Amerikában fordul elő. 

Az aktív immunizálás alapja (általában) a HBs-antigénnel való oltás. (Az SHBs, MHBs, LHBs mellett HBc 

antigéneket, illetve a HBs és HBc antigének kombinációit is használják.) 

A hebatitisz B vírus emberi szervezeten kívül nem tenyészthető. Az antigént ezért Saccharomyces cerevisiae, 

illetve más élesztők (elsősorban Hansenula anomala, Pichia pastoris) segítségével állítják elő. 

12.6. ábra - 12.6. ábra. A Hansenula poliyorpha expressziós vektora. 



 12. Humánterápiás fehérjék 

előállítása 
 

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Hansenula polymorpha segítségével az adw2 és adr típusú SHBsAg-t gyártják. A transzformációhoz használt 

vektorban az SHBsAg cDNS-ét MOX (metanol oxidáz) vagy FMP (formát dehidrogenáz) promóterrel (a H. 

polymorphaból származó, metanollal indukálható erős promóterek) és a MOX gén transzkripció terminációs 

szekvenciájával látták el (12.6. ábra). A vektor HARS1 szekvenciát (H. polymorfa autonóm replikációs 

szekvenciája), URA3 marker gént (uracil auxotrófiát komplementáló Saccharomyces cerevisiae gén; orotidin-5'-

foszfát dekarboxilázt kódol) és mint shuttle vektor, klóramfenikol rezisztencia gént (chl) és E. coli replikációs 

origót (ori) is tartalmaz. A transzformációt követően a sejteket szelektív tápagaron növesztik fel, majd nem 

szelektív tápközegre oltják át (indukálják a plazmid elvesztését). Ezt követően ismét szelektív tápagarra 

szélesztik. E műveletsort többször megismételve olyan sejteket kapnak, melyekben a plazmid több példányban 

is (akár 60 kópiában is) integrálódott a genomba. A heterológ expresszió terméke olyan gazdasejt eredetű 

membrán részecskék, melyek nagy mennyiségben tartalmazzák a SHBsAg-t aktív, monoklonális antitestekkel 

jól detektálható formában. 

Monoklonális antitestek előállítása 

• egér/patkány antitestek használata – kevésbé hatékonyak és gyakran erősen allergének 

• kiméra és humanizált antitestek előállítása (egér/patkány variábilis régió humán nem variábilis régióval 

összekapacsolva) – nem annyira allergének, de jelentősen csökken az antigénnel szemben mutatott affinitásuk 

is, amit fehérjetervezési munkával kell.lehet kiküszöbölni 
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• humán antitestek előállítása 

Előállíthatják a teljes antitestet, vagy csak az Fab régiót. 

Fab sajtságai: kis méret, egyszerű szerkezet (akár E. coli-ban is termeltethető), erősen kötődik az antigénhez, de 

nem hozza működésbe az immunrendszert 

Előállítás: 

• izolálás vérből (ma már nem jelentős) 

• gyártás hibridóma sejtek segítségével (a klasszikus megoldás) 

• gyártás transzgénikus állatok és növények, de leginkább heterológ expresszió segítségével 

A heterológ expresszió problémái (két fehérje lánc gyártása, diszulfidhidak kialakítása, megfelelő 

háromdimenziós struktúra kialakítása stb.) és a megoldások is hasonlóak a többi fehérjeesetében 

tapasztaltakhoz. 

Honnan izoláljuk a gént? 

• monoklonális antitesttermelő hibridómákból 

• B-sejtekből (ebben az esetben meg kell találnunk a megfelelő antitestet termelő gént – phage display 

könyvtár) 

• exon shuffling (mesterséges antitest könyvtár és ennek szűrése phage display technikával) 
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13. fejezet - 13. Humánterápiás 
enzimek előállítása 

1. 

Az urát oxidáz 

Az enzim a purinbázisok lebontásában vesz részt (13.1. ábra). Az urát – 5-hidroxiizourát átalakítást katalizálja. 

13.1. ábra - 13.1. ábra. Urát oxidáz (hugysav hidroxiláz). 

 

A purinbázisok lebontása része a sejtek normál turnover-ének, de a táplálékkal felvett nukleinsavak 

hasznosításához szintén szükséges. A sejtek nagyarányú pusztulásakor (pl. égési sérülések, mechanikai 

sérülések, kemoterápia) különösen nagy a jelentősége. 

Urát oxidáz hiányában urát halmozódik fel a sejtekben, innen a véráramba, majd a vizeletbe kerül 

(hiperurikémia). A krónikus hiperurikémia köszvényesedéshez vezethet, akut esetben (főleg kemoterápiát 

követően) a vese is súlyosan károsodhat (a kikristályosodó hugysav miatt). 

Urát oxidázt rendszerint kemoterápiás kezelést kapó, bizonyítottan urát oxidáz defektes betegeknek adnak az 

akut hiperurikémia megelőzésére. Minthogy az 5-hidroxi izourát instabil és spontán vízoldékony allantoinná 

alakul, a vesekárosodás elkerüléséhez elegendő az urátot a vérplazmában lebontani, azaz az enzimnek nem 

szükséges a sejtekbe bejutnia. 

Az urát oxidáz előállítása A terápiában általában az Aspergillus flavus urát oxidázát használják. Előállítása 

Saccharomyces cerevisiae heterológ expressziós rendszerrel történik. Az A. flavussal történő gyártás (homológ 

expresszió) nem előnyös a gomba toxintermelése miatt. 

Az expressziós vektor részei: 

• E. coli origó és amp (ampicillin) rezisztencia gén (shuttle vektor) 

• ARS és STB szekvenciák a S. cerevisiae -os plazmidjából (ARS - replikációs origó; STB - mitótikus 

szegregációért felelős szekvencia. A mitótikus szegregációhoz szükséges 3 fehérjére génjét az expressziós 

-os plazmidja kódolja.) 

• leu2 marker gén gyenge promóterrel ellátva (gyenge az átírás, így a komplementációhoz nagy plazmid 

kópiaszám szükséges) 

• gal7 (galaktokináz) és adh2 (alkohol dehidrogenáz II) promóterekből kialakított mesterséges promótert 

(glükóz represszál, galaktóz indukál) és a gal7 transzkripció terminációs szignálját használnak az A. flavus 

utát oxidáz cDNS átírásához. A cDNS-ben néhány kodon harmadik bázisát (empírikusan) megvátoztatták, 

hogy növeljék az mRNS stabilitását. 

• Szignál szekvencia nincs, a termék intracellulárisan halmozódik fel. (Nehezebb a tisztítás, de elkerülhető a S. 

cerevisiaere jellemző hipermannoziláció, ami fokozott antigenicitáshoz vezetne.) 
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• A fermentáció első felében glükózon felnövesztik a sejteket (a glükóz represszál, így nincs enzimtermelés), 

majd a glükóz elfogyását követően etanolt (szénforrás) és galaktózt (inducer) tartalmazó friss tápközeget 

adagolnak fed-batch rendszerben a fermentorba. (Glükóz hiányában és galaktóz jelenlétében beindul a 

termelés. 

A humán α-galaktozidáz 

Lizoszómális enzim. A glikolipidek oligoszacharid oldallánca lebontásának első lépését, az α-D-galaktozidos 

kötés hidrolízisét katalizálja. Homodimer szerkezetű, 100 kDa-os glikoprotein (13.2. ábra). A 3 N-glikozid 

oldallánca alapvetően fontos a stabilitásához és a megfelelő feltekeredéshez, de meghatározza az intracelluláris 

lokalizációt is. Az egyes alegységek kovalensen nem kötődnek egymáshoz, de szerkezetüket diszulfid hidak 

stabilizálják. 

13.2. ábra - 13.2. ábra. Humán α-galaktozidáz. 

 

Az α-galaktozidáz hiánya Fabry-kór kialakulásához vezet. A glikolipidek (elsősorban a globotriaozilceramid, 

GL-3) felhalmozódnak a sejtek lizoszómájában, ami vesekárosodáshoz (később a máj és az agy működésének 

károsodásához) vezet. 

Terápia: a legtöbb esetben, a hiányzó enzim pótlásával a betegség teljes egészében visszafordítható. Savas pH 

optimuma (és a szfingolipid aktivátor protein B hiánya) miatt sem a plazmában, sem a citoplazma membránban 

nem aktív, így az ott lévő oligoszacharid oldalláncokat nem hidrolizálja. A sejtek mannóz-6P receptoraik 

segítségével képesek a lizoszómális enzimeket a vérplazmából felvenni, így a szervezetbe juttatott enzim 

könnyen el tud jutni a lizoszómákig. 

A humán α-galaktozidáz előállítása CHO (Chinese hamster ovary) sejtkultúrában történik (dihidrofolát reduktáz 

bicisztronos integratív vektorok). Szerencsés módon a jól termelő sejtvonalakban az enzim a lizoszómális 

akkumulációt követően az extraceluláris térbe szekretálódik, ami jelentősen megkönnyíti az izolálást és a 

tisztítást. 

A humán glükocerebrozidáz (savas β-glükozidáz, β-D-glükozil-n-acilszfingozin glükohidroláz) 

Lizoszómális enzim, amely a glükolipidek lebontásának egyik lépését, a glükozilceramid hidrolízisét katalizálja 

(13.3. ábra). A glükolipidek lebontásában játszik szerepet és a glükozilceramid bontásával glükózt és ceramidot 

állít elő. 

13.3. ábra - 13.3. ábra. A humán glükocerebrozidáz. 
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Az enzim génjének inaktiválódása glükozilceramid akkumulálódáshoz vezet a retikuloendoteliális rendszer 

makrofágjaiban (Gaucher-kór). A klinikai tünetek a glükoceramidot felhalmozó szervek (lép, máj, csontvelő) 

hibás működésére vezethetők vissza: megnagyobbodott lép és máj, törékeny csontok, vérszegénység és 

vérzékenység. 

A betegség a legtöbb esetben, a hiányzó enzim pótlásával teljes egészében visszafordítható. 

Az enzim előállítása: 

Izolálás humán placentából 

• 20 ezer placenta szükséges 1 beteg 1 évig történő kezeléséhez 

• minthogy humán forrásból izolálják az enzimet, nem szükséges azt teljesen mértékben megtisztítani (a 

glükocerebrozidázzal együtt tisztuló szennyező fehérjék a tesztek alapján nem jelentenek veszélyt) 

• a vírus kontamináció veszélye kicsi (az enzim hidrofób természete miatt szerves oldószeres extrakciót 

használnak) 

• A humán enzimnek csak igen kis része jut el a vérplazmóból a célsejtek lizoszómájába (az enzim 

oligoszacharid oldalláncai nem tartalmaznak mannóz-6P-ot oligoszacharid láncvégekkel) ezért az 

oligoszacharid oldallánc utólagos átalakítása szükséges (neuraminidáz, β-galaktozidáz majd β-hexózaminidáz 

kezelés). 

Heterológ termelés 

A gyártás CHO sejtek segítségével (dihidrofolát reduktáz bicisztronos integratív vektorok) történik. 

• nagy volumenű gyártás lehetséges 

• a heterológ rendszer miatt igen komoly tisztítási és tesztelési lépéseket írnak elő 

• Bár a CHO sejtek az emberétől eltérő N-glikozilező aktivitással rendelkeznek, nincs szükség a termék 

oligoszacharid oldalláncainak utólagos módosítására 

Az L-aszparagináz 

Az enzim az Asn → Asp + NH4+ hidrolízist katalizálja. A leukémiás sejtek nem képesek aszparagin 

előállítására, így azt teljes egészében a véráramból veszik fel. A véráram aszparagin tartalmának csökkentésével 

e sejtek kóros elszaporodása fékezhető. (A leukémiás sejtek pusztulását nem elsősorban az aszparagin hiány, 

hanem az ennek következtében bekövetkező apoptózis – proapoptótikus/antiapoptótikus egyensúly felborulása – 

okozza.) 

Terápiás célra vagy az E. coli, vagy a hozzá nagyon hasonló Erwinia chrysanthemi enzimét használják. 
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Előállítás: 

I. Hagyományos „enzim fermentációval” (Az E. coli nagy mennyiségben termel L-aszparaginázt C és N 

forrásként is aminosavakat tartalmazó tápközegben anaerob körülmények között.) 

II. Homológ expresszióval (Az E. coli expressziós rendszer felhasználása az E. coli eredetű gén kifejeztetésére. 

Nagyobb kihozatal, többféle tápközeg is felhasználható, nem szükséges anaerob körülményeket biztosítani.) 

Az enzimet, nagy antigenicitása miatt, PEG-ilált formában hozzák forgalomba (kisebb antigenicitás, 1-2 napos 

féléletidő). 

A humán DNáz I 

Cisztikus fibrózisban szenvedő betegeknél a légutakban és a tüdőben sűrű nyák rakódik le köhögési rohamokat 

kiváltva. A nyák felhalmozódása a tüdőszövet elhalásához és gyakori tüdőgyulladáshoz, majd halálhoz vezet. A 

légutakban felhalmozódó nyákba neutrofil granulociták vándorolnak. A megtelepedő patogénekből és széteső 

neutofil granulocitákból fehérjék és DNS kerül a nyákba ami tovább növeli annak viszkozitását. 

A légúti problémák kezelésnek egy fontos (de önmagában nem elegendő) eszköze a DNáz I felhasználása. 

Inhalálással (nedves.por inhalálás) DNáz-t jutatnak a légutakba, így a nyák DNS tartalma és ezen keresztül 

viszkozitása csökken. 

Az enzim előállítása: 

A humán DNáz I-et heterológ expresszióval állítják elő, melyhez CHO sejtkultúrát és dihidrofolát reduktázos 

bicisztronos integratív vektort használnak. Az enzim a saját szignál szekvenciájának köszönhetően az 

extraceluláris térbe szekretálódik, ami jelentősen megkönnyíti az izolálást és a tisztítást. 

A fehérje sok aszparagint és glutamint tartalmaz, melyek könnyen deaminálódhatnak inaktiválva az enzimet. Ez 

már a gyártás és tisztítás során is nagy veszteséget okoz. A tárolás alatt a deaminálódást a pH csökkentésével 

mérséklik, ami viszont a fehérje aggregációját okozza. Ez utóbbit a Ca2+ koncentráció növelésével 

ellensúlyozzák. 
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14. fejezet - 14. Diagnosztikában 
használt enzimek előállítása 

1. 

A glükóz oxidáz (GOX) 

Az enzim igen specifikus a β-D-glükózra (14.1. ábra), sem az α-D-glükózt, sem más hexózt, sem a xilózt nem 

oxidálja. (β-D-mannóz esetében a reakciósebesség alig 3 %-a β-D-glükózzal mért értéknek.) 

14.1. ábra - 14.1. ábra. A GOX (glükóz oxidáz) által katalizált reakció. 

 

Az aktív enzim egy kovalensen nem kötött FAD molekulát tartalmaz (flavoprotein), melynek fontos szerepe van 

a katalízisben. A katalízis, mint általában a flavoproteineknél ping-pong Bi Bi mechanizmusú (14.2. ábra). 

14.2. ábra - 14.2. ábra. A GOX működése. 

 

A GOX-t zömmel hagyományos fermentációs technológiával állítják elő (14.3. ábra). Fontosabb termelő fajok: 

Aspergillus niger és Penicillium amagasakiense. A gyártás során képződő glükonátot (az enzim terméke) többek 

között mosószerek gyártására, az élelmiszeriparban stabilizáló szerként használják, de Ca-glükonát formában 

alkalmas a hypocalcemia kezelésére is. A GOX mellett nagy mennyiségben termelődik kataláz is (a képződő 

hidrogén-peroxidtól védi a sejteket). Ez szintén eladható termék, de mint a képződött GOX szennyezője is 

fontos. 

A törzsnemesítés molekuláris biológiai vonatkozásai: 
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• a GOX-t kódoló gén kópiaszámának növelése 

• (a gyártás alatt aktív) proteáz gének inaktiválása 

• toxintermelő törzseknél a toxin termelésért felelős gének inaktiválása (ha ismertek) 

• pdaA- mutánsok kialakítása (pelletes morfológiájú, könnyen keverhető tenyészeteket képző mutánsok) 

• a kataláz gén inaktiválása nem megoldható, mert szükséges a glükonát termeléssel járó hidrogén-peroxid 

képződés visszaszorításához. (Esetenként érdemes kataláz túltermelő mutánsokat kialakítani, melyek jobban 

tolerálják a GOX által termelt hidrogén-peroxidot, ráadásul a peroxid diszpoporcinálásával keletkező oxigén a 

tenyészet optimális levegőztetését is segíti.) 

14.3. ábra - 14.3. ábra. A GOX gyártása süllyesztett kultúrákban batch, fed-batch 

fermentációval történik. 

 

A felhasznált tápközeg tipikus esetben (A. niger) nagy mennyiségű (25-35 %) glükózt tartalmaz. A glükóz 

szénforrás, energiaforrás, a GOX inducere és a glükonsav prekurzora is egyben. A képződő sav (glükonsav) 

miatt a pH-t Na-, vagy Ca-hidroxid oldat folyamatos adagolásával tartják 4,5-6,5 tartományban. (Ez a pH 

megfelelő a gomba növekedéséhez, az enzim stabilitásához és képződéséhez, valamint a glukonát oldatban 

tartásához is.) A nagy oldott oxigénkoncentrációt intenzív kevertetéssel (turbomixer), nagy nyomású levegő 

befújásával, vagy levegő helyett oxigén befújással biztosítják. Az oxigén inducere a GOX-nak, szükséges a 

glükonát képződéséhez és a gomba növekedéséhez is. Az intenzív keverés fokozott habképzéssel jár, ami 

intenzív habzásgátlást igényel (mechanikai és kémiai habzásgátlás). A kevertetés hatékonysága fokozható a 

pelletes morfológia kialakításával is. 

A hagyományos technológia alternatívái: 

• Homológ expresszió: a GOX génjét inaktiválják és pl. az Aspergillus nidulans glicerolfoszfát dehidrogenáz 

(gpdA) génje konstitutív promóterével jutatják vissza az eredeti törzsbe. Előnye: Sokféle tápközegben és 

fermentációs paraméter mellett is nagy mennyiségű enzim termelődik. Nem szükséges a kataláz a gomba 

védelmére, így génje inaktiválható. 

• Heterológ expresszió: Élesztő rendszerben állítják elő az enzimet. Előnye, hogy rövid idő alatt nagy 

mennyiségű enzim termelhető kataláz mentesen. 

A GOX felhasználásának néhány lehetősége: 
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1. Élelmiszerek tartósítása - H2O2 képzéssel, vagy O2 elvonással (ez utóbbi esetben GOX-t és katalázt is adnak a 

rendszerbe) 

2. Élelmiszerek glükóz tatalmának csökkentése, eltávolítása 

3. Alacsony alkoholtartalmú borok készítése (a must glükóz tartalmának csökkentése); borok sav.alkohol 

egyensúlyának javítása (glükonsav képzés); borok tartósítása (O2 eltávolítása) 

4. A tészta állagának javítása a sütőiparban (a képződő H2O2 keresztkötéseket hoz létre a glutén molekulák 

között). 

5. Glükonsav előállítás immobilizált enzimmel (biokonverzió). 

6. Analitika 

Vér, vizelet glükóz tartalmának detektálására alkalmas bioszenzorok, kit-ek készítése. 

Igen kis térfogatból (akár 5-10 μl), alacsony glükóz koncentrációt (akár 50-100 μM) igen specifikusan lehet 

kimutatni. 

Kit: A GOX által termelt hidrogén-peroxid egy festéket oxidál és a színváltozást detektálják. Bioszenzor: 

Glükóz jelenlétében a GOX (egy beépített elektron transzfer rendszeren keresztül) közvetlenül az elektródra 

(és nem az O2-re) juttatja az elektronokat. 

Multienzimes bioszenzorok és kit-ek: A GOX mellett más enzimeket is pl. invertáz, α-glükozidáz, β-

galaktozidáz, racemáz is tartalmaznak, így alkalmasak szacharóz, maltóz, laktóz, α-glükóz és más glükóz 

tartalmú molekulák kimutatására. 

A galaktóz oxidáz (GAOX) 

Az enzim D-galaktóz melett más mono-, oligo- és poliszacharidokat, illetve primer alkoholokat is képes 

aldehidekké oxidálni. A glükóz, L-galaktóz és a szekunder/tercier alkoholok azonban nem szubsztrátjai az 

enzimnek. 

14.4. ábra - 14.4. ábra. A GAOX (galaktóz oxidáz) által katalizált reakció. 

 

Az aktív enzim egy Cu2+/Cu+ iont tartalmaz („non-blue” réz oxidáz), melynek fontos szerepe van a katalízisben. 

A katalízis ping-pong Bi Bi mechanizmusú (14.5. ábra). 

14.5. ábra - 14.5. ábra. A GAOX működése. 

 

Hagyományos gyártás: 
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Ipari termelésre használt, extracelluláris GAOX-ot termelő fajok: Fusarium graminearum (Dactylium 

dendroides), Gibberella fujikuroi és G. zeae. A gyártás során a Cu2+ jelenléte esszenciális egyrészt, hogy aktív 

enzim képződhessen, másrészt mint inducer funkcionál. Az enzim képződését ezen felül elsősorban a szénforrás 

befolyásolja. (A nem represszáló szénforrások az előnyösebbek.) A hagyományos gyártás mellett az enzim 

heterológ expresszión alapuló előállítása is rentábilis. 

Felhasználás: 

Galaktóz, galaktóz tartalmú szacharidok (pl. laktóz, raffinóz, melibióz), galaktóz tartalmú glikoproteidek és 

glikoszfingolipidek, valamint dihidroxi-aceton kimutatására alkalmas GAOX tartalmú, vagy multienzimes 

bioszenzorok és kit-ek készítése. 

• Élelmiszeripar: laktóz jelenlétének kimutatása. 

• Gyógyászát: dihidroxi-aceton kimutatása; galaktóz kimutatása vérből, galaktóz tartalmú glikoproteidek és 

diszacharidok (Gal-β-1,3-Gal-NAc) kimutatása/festése szövetekben (rák diagnosztika). 

A koleszterol oxidáz (ChOX) 

Az enzim két reakciót katalizál (14.6. ábra): koleszterol -> koleszt-5-én-3-on (oxidáció) és koleszt-5-én-3-on -> 

koleszt-4-én-3-on (izomerizáció) átalakulások. Az enzim sokféle szteroidot képes átalakítani, de csak azokat, 

melyek 3-β-hidroxil csoportot tartalmaznak. 

14.6. ábra - 14.6. ábra. A ChOX (koleszterol oxidáz) által katalizált reakciók. 

 

Hagyományos gyártás: 

A CHOX előállítása süllyesztett kultúrákban batch.fed-batch fermentációval történik. Ipari termelésre használt 

fajok: Rhodococcus equi, Nocardia cholesterolicum Streptomyces és Brevibacterium fajok, valamint egyes 

Basidiomycota gombák (pl. Lentinus edodes, Oudemansiella radicate, Coprinus comatus, Auricularia 

polytricha). 

A gyártás során (Rhodococcus equi) a koleszterol a fő C-forrás és egyben inducer. A koleszterolt egyedüli 

szénforrásként hasznosítani nem képes fajoknál alternatív szénforrást is adnak a tápközegbe. Nocardia 

cholesterolicum esetében glicerolt, Streptomyces fajoknál glükózt, vagy keményítőt. A fermentáció kritikus 

pontja a megfelelő mennyiségű oldott koleszterol biztosítása, amit Tween 80.izoprpoanol adagolással 

biztosítanak. 

ChOX termelő gombák esetében a tápközeg szójaolajat és glükózt tartalmaz. A szójaolajban lévő növényi 

szteroidok indukálják a ChOX termelést a glükóz elfogyását követően. 

Heterológ expresszió: a hagyományos gyártáshoz hasonlóan elterjedt megoldás. Nehezen kezelhető (pl. 

patogén) fajok ChOX-ának előállítására, illetve genetikailag módosított enzimek előállítására is használják. 

Felhasználás: 
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• A vér szabad és teljes koleszterol tartalmának mérése kit-ek és bioszenzorok segítségével. Ha a cél a teljes 

koleszterol tartalom meghatározása, akkor a kit-ek/biosenzorok ChOX mellett koleszerol észterázt is 

tartalmaznak. 

• Élelmiszerek koleszterol tartalmának meghatározása, ellenőrzése 

• Szerves kémiai félszintézisek kivitelezése (biokonverzió) 

A tormaperoxidáz (HrP) 

A HrP a torma (Amoratia rusticana) gyökerében termelődő 44 kDa-os vastartalmú hemoproteid. A HrP az 

alábbi reakciót katalizálja: e- donor + H2O2 = oxidált donor + 2 H2O. Sokféle e- donort képes oxidálni. 

Gyakorlati jelentősége azoknak van, amelyeknél az oxidáció jól detektálható színváltozást, illetve fluoreszencia 

változást okoz (pl. gvajakol – tetragvajakol). 

14.7. ábra - 14.7. ábra. A HrP (tormaperoxidáz) által katalizált reakció. 

 

A növény többféle (A-E) izoenzimet is termel. Ezek közül leggyakrabban C izoenzim valamelyik változatát 

használják. 

Hagyományos gyártás: A termesztett torma gyökeréből izolálják. 

Alternatív megoldások: 

• Gyártás genetikailag módosított torma segítségével. 

• Tormagyökérből létrehozott növényi sejtkultúra segítségével. 

• Heterológ expresszió rovar sejtkultúra, vagy élesztő rendszer segítségével 

A HrP felhasználása (14.8. ábra): 

• Western Blot, ELISA, ELIFA stb. 

14.8. ábra - 14.8. ábra. A HrP felhasználása immunoassay rendszerekben. 
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A HrP-t konjugálják a megfelelő (elsődleges, gyakrabban másodlagos) antitesttel, így az antigén jelenléte a HrP 

által okozott színváltozás, illetve fluoreszcencia változás révén detektálható. 

• Northen Blot, Southern Blot A próba DNS-t biotinálják (pl. biotin-11-dUTP beépítésével) és a keresett 

szekvencián megkötődött próbát streptavidin (Streptomyces ovidinii által termelt fehérje), vagy más biotin-

kötő fehérjével konjugált HrP-vel jelölik. A látható jelet ebben az esetben is a HrP generálja. 

• Toxikus aromás vegyületek elbontása immobilizált HrP és H2O2 segítségével (pl. szennyvíztisztítás). 

• Bioszenzorok gyártása 

14.9. ábra - 14.9. ábra. A HrP tartalmú bioszenzorok. 

 

A HrP felhasználható H2O2, illetve H2O2-ot termelő enzimek kimutatására alkalmas bioszenzorok készítésére. 
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15. fejezet - 15. A terápiás fehérjék 
felhasználása, jövőbeni lehetőségek, 
perspektívák. A terápiás fehérjék 
alkalmazásával kapcsolatos 
nemzetközi és hazai követelmények 

1. 

A fehérje terápia a szervezetben olyan fehérjék szintjének növelését jelenti, amelyek alacsony 

koncentrációja.hiánya betegségek megjelenéséhez vezet. A génerápia alkalmazása során sok esetben problémás 

lehet a megfelelő gén beillesztése a gazdasejt genomjába, a vektor toxikus, immunogén, gyulladásos vagy 

esetleg daganat megjelenéséhez vezető folyamatokat indíthat be, immunválasz alakulhat ki ellene. Ugyanakkor 

sok, nagy populációkat érintő betegség (szív és érrendszeri betegségek, daganatok) komplex 

patomechanizmussal rendelkezik, nem köthető egyetlen gén hibájához, emiatt ez esetben nem alkalmazható a 

génterápia. 

Ezzel szemben a fehérjeterápia során jól megtervezett, megfelelő mennyiségű fehérjét juttatnak a szervezetbe, 

körülhatároltabb a hatás (15.1 ábra). Problémás lehet a fehérje célba juttatása – lehet, hogy lebomlik (per os 

adagolás) vagy a szervezet kiüríti, mielőtt a hatását kifejthetné, ugyanakkor itt is mellékhatások léphetnek fel – 

lehetséges, hogy a terápiás fehérje nem csak a feltételezett helyen hat, hanem máshol is kifejti hatását nem 

kívánt mellékhatásokat eredményezve. 

15.1. ábra - 15.1. ábra. A génterápia és fehérjeterápia összehasonlítása. 

 

A fehérjeterápiás készítmények lehetnek: 

• Enzimek: emésztő enzimek, vagy más enzimek pl. urokináz 

• Véralvadási faktorok 

• Terápiás antitestek 
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• Antitest mimetikumok 

• Vakcinák 

• Kis peptid alapú gyógyszerek – peptid hormonok pl. inzulin, glukagon 

Enzimek felhasználása terápiás céllal 

A szervezetben fellépő enzimhiányos állapotok kezelésére használják. Sok esetben az emésztő enzimeket 

pótolják pl. tripszin, lipáz, amiláz. De más enzimek pótlására is szüksége lehet, mint például urokináz pótlásra 

szemészeti műtéti beavatkozások után. 

Az enzyme replacement therapy – enzimhelyettesítési terápia – során nagy mennyiségben, általában 

intravénásan, adagolják a megfelelő enzimet a beteg szervezetébe. A terápia modelljét Mark J. Poznansky és 

Damyanti Bhardwaj fejlesztették ki patkányokban. Jelenleg elérhető a terápia néhány betegség esetében, ahol a 

megfelelő rekombináns enzimmel pótolják a hibás/hiányzó enzimet: 

• Gaucher betegség – rekombináns glukocerebrozidáz pótlása 

• Fabry betegség – rekombináns alfa galaktozidáz pótlása 

• MPS I – Hurller szindróma (mukopoliszacharidózis) a megfelelő rekombináns enzim pótlása 

• MPS II - Hunter szindróma (mukopoliszacharidózis) a megfelelő rekombináns enzim pótlása 

• MPS VI - Maroteaux-Lamy szindróma (mukopoliszacharidózis) a megfelelő rekombináns enzim pótlása 

• Pompe betegség – humán rekombináns savas alfa glukozidáz pótlása 

Véralvadási faktorok pótlása 

A különböző hemofíliák esetében alkalmazzák terápiás céllal úgy, hogy a megfelelő faktorokat pótolják. A 

véralvadási faktorok egyik előállítása módja a humán vér vagy placenta koncentrátumokból történő izolálás, de 

ezzel a módszerrel nem nyerhető nagy mennyiség, a készítmény immunogén lehet és a Creuzfeld-Jacobs kór 

sem kizárható. Ezért a napjainkban használt véralvadási faktorok rekombináns fehérjék, amelyeket 

baktériumban vagy sejtkultúrákban állítottak elő. Ezen módszerekkel már nagy mennyiség is előállítható, de az 

alkalmazott sejttípustól függően a poszt-transzlációs módosítások változhatnak. 

Terápiás antitestek 

A terápiás fehérjék egy klinikailag ígéretes részét a terápiás antitestek képezik. A terápiás antitesteket sikerrel 

alkalmazzák különböző betegségek gyógyítása során. Ilyenek a különböző daganatos megbetegedések, a szív-

érrendszeri betegségek, gyulladásos betegségek, makula degeneráció, transzplantáció után a kilökődés 

megakadályozására, szklerózis multiplex vagy vírusferőzések. A terápiás antitesthez kapcsolhatók radioaktív 

csoportok, citokinek, immunotoxinok, gyógyszer proformák, liposzómák stb.. A tumorsejthez kapcsolt antitest 

ölő sejteteket vonzhat oda, amelyek elpusztítják a tumorsejtet vagy, ha biotinilált radioaktív csoport kapcsolódik 

az antitesthez és feldúsul a tumorsejt felszínén, akkor a tumor sejt pusztulását okozhatja. 

Az antitest-függő citotoxicitás (ADCC - antibody dependent cell mediated cytotoxicity) során terápiás 

fehérjéket irányítanak tumor sejtek ellen. Az antitestek konstans régiója odavonzza az immunrendszer ölő 

sejtjeit, amelyek Fc receptoruk révén a terápiás antitestekhez kapcsolódnak és elölik a sejtet (15.2 ábra). 

15.2. ábra - 15.2. ábra. Antitest-függő citotoxicitás, az ADCC mechanizmusa. 
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A Her2 – humán epidermális növekedési faktor receptor 2 - a sejtmembránban található tirozin kináz receptor, 

amelynek a sejtek növekedésében van szerepe. Protoonkogén. Az emlődaganatok 15-20%-a Her-2 pozitív, a 

felszínükön nagy számban található Her2 fehérje. A Her-2 megjelenik petefészek, méh és gyomor daganatokban 

is. A Her-2 ellenes antitest, a trasztuzumab (herceptin) beadása a Her-2 pozitív sejtek felszínén kötődik és 

antitest-függő citotoxicitás révén elpusztítja a tumor sejteket (15.3 ábra). 

15.3. ábra - 15.3. ábra. Her2 ellenes antitestek alkalmazása emlőrák kezelésében. 
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Az antitesteket nemcsak tumorok terápiája során alkalmazzák. TNF alfa ellenes antitesteket használnak 

pszoriázis, reumatoid artritisz, Crohn betegség, spondilitisz stb.terápiájában (15.4 ábra). A Rho(D) 

immunglobulin egy IgG anti-D antitest, amelyet 1968-ban alkalmaztak először. Olyan Rh negatív anyákat 

immunizálnak, akik Rh pozitív magzatnak adtak életet vagy valamilyen módon kapcsolatba kerültek Rh pozitív 

vérrel. 

15.4. ábra - 15.4. ábra. A TNF alfát gátló fehérjeterápiás készítmények 

immunszupresszáns hatást fejtenek ki. 

 

Az antitest mimetikumok olyan antitesthez hasonló funkciójú, antigén kötésére képes csoportok, amelyek 

strukturálisan nem hasonlítanak az antitestekhez. Az ecallantide egy 60 aminosavból álló polipeptidlánc, amely 

a kallikreinhez specifikusan kötődik és gátolja működését. Örökletes angiödéma gyógyítására használatos és 

csökkenti a vérveszteséget a szív- és mellkas sebészeti beavatkozások során. 

Vírusszerű részecskék használata immunizálás céljából 

A vírusszerű részecskék (virus like particles), a vírus egy, általában fehérje természetű, részét tartalmazzák és 

immunválasz kiváltására képesek. Sejtkultúrában, rekombináns fehérje formájában termeltetik, majd a 

megfelelő tisztítási lépések után vakcinaként alkalmazzák. Ilyenek például a humán papillóma vírus és a 

hepatitis B vírus elleni vakcinák. 

Kis peptid alapú gyógyszerek – peptid hormonok termelése 

A peptid hormonok (pl. inzulin, glukagon) termelése fehérjebiotechnológiai módszerekkel történik. 

Az inzulint a szervezetben a pankreász béta sejtjei termelik és fő feladata a vércukorszint szabályozása és a 

növekedési szignálok elindítása. Hiányában diabétesz alakul ki: ez lehet I- típusú – veleszületett, vagy II- típusú 

– idősebb korban jelentkező. A WHO adatai szerint a diabétesz 2000-ben a teljes lakosság 2,8%-t érintette, de 

az előrejelzések szerint 2030-ra a teljes lakosság kb. 5,5%-t fogja érinteni, ezért a sokakat érintő jelenlegi 

terápia, az inzulin pótlása nagy jelentősséggel bír. Az inzulin pótlása mindenki számára hozzáférhető, 

rekombináns humán készítmények formájában történik. 

A glukagont a szervezetben a pankreász alfa sejtjei termelik és ez a fő vércukorszint növelő hormon, amelyet a 

gyógyászatban hipoglikémia kezelésére használnak. A gyógyszeriparban E. coli -ban termelt rekombináns 

fehérje formájában állítják elő. 

A fehérjeterápiás készítményekkel szemben támasztott követelmények: 
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A fehérjeterápiás készítményekre ugyanaz az engedélyeztetési eljárás vonatkozik, mint a gyógyszerekre. 

Esetükben is az FDA (Food and Drug Administration) és az EMEA (European Medicine Agency) engedélyezi 

forgalomba hozatalukat; Magyarországon az ÁNTSZ és az OGYI az illetékes szervezetek. A FDA egy 

szervezete, a Center for Biologics Evaluation and Research felelős a biológiai terápiás készítmények 

előállításának, tisztaságának és hatékonyságának ellenőrzéséért. Ezeknél a készítményeknél ugyanis speciális 

szempontokat is figyelembe kell venni – pl. antigenicitás – a készítmények nagy része nem humán 

sejtkultúrákban készült, a fehérjék tisztítása nem 100%-os, a készítmény tartalmazhat bakteriális vagy más 

fajból származó anyagot, stb. 

Jelenleg több mint 700 engedélyezett fehérjeterápiás készítményt tartanak nyilván – ezek egy része csak a 

ténylegesen felhasznált készítmény, ugyanis sok országban bizalmatlanok a felhasználók az egyes 

készítményekkel szemben és inkább a hagyományos gyógyszereket alkalmazzák a terápiák során. 


