
Felületi plazmon rezonancia (SPR) spektroszkópia 
módszer elve, készülék felépítése, a szenzor kémiai érzékenyítése fehérjék 
vizsgálatához, fehérjék kölcsönhatásainak vizsgálata, kötődési állandók 
meghatározása 
 
Gélelektroforézis 
Poliakrilamid-gél elektroforézis, natív és SDS PAGE, detektálás gélen, alkalmazások 
(fehérjék elválasztása, molekulatömeg meghatározása) 
blottolási eljárások 
 
Kapilláris elektroforézis 
Kapilláris zónaelektroforézis, izoelektromos fókuszálás, kapilláris gélelektroforézis.  
Módszer elve, készülék felépítése. Kapillárisok felületének módosításai.  
Fehérjék detektálása UV és lézer indukált fluoreszcens (LIF) detektorral. 
Származékképzési lehetőségek LIF detektáláshoz. Protein Simple, iCE rendszerek. 



Felületi plazmonrezonancia (SPR) elve 

üveg 

aranyfilm 

minta felületi plazmon 

A nagyobb törtésmutatójú közegben haladó fény a kisebb 

törésmutatójú közeg határfelületére egy bizonyos határszögnél 

nagyobb beesési szöggel érkezve onnan teljes egészében 

visszaverődik. A hullám mégis behatol a közegbe, de intenzitása 

gyorsan elhal. Ha a két közeg közé a behatolási mélységnél 

vékonyabb arany fémréteget illesztenek, akkor a még el nem 

halt hullám képes a fémréteg külső elektronjait gerjeszteni és így 

a visszavert fény intenzitása kissé lecsökken. A visszavert 

hullámintenzitás minimumának megfelelő beesési szög az SPR 

szög. Ha a fémréteg másik oldalával érintkező kisebb 

törésmutatójú közeg törésmutatója megváltozik, akkor 

megváltozik az SPR szög is, ill. az adott beesési szög esetén 

rendkívül erősen (rezonanciaszerűen) csökken a visszavert 

hullám intenzitása. 



Vizsgálható kölcsönhatások: 

peptid-antitest 

fehérje-antitest 

fehérje-DNS 

fehérje-poliszacharid 

fehérje-vírus 

fehérje-sejt 

DNS-DNS 

Felületi plazmonrezonancia (SPR) elve 



Felületi plazmonrezonancia (SPR) elve 



Felületi plazmonrezonancia (SPR) 
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Felületi plazmonrezonancia (SPR) 



A kölcsönhatás egyik partnerét a szenzor 
felülezén immobilizálják. A vizsgálandó 
komponens (ligandum) szabadon van jelen 
az oldatban, képes hozzákötődni egy 
immobilizált molekulához. 
A fehérjék spontán adszorpciója 
fémfelülethez a fehérje aktivitásának 
csökkenését okozza, ezért a szenzor 
felületének módosítása szükséges 
(kovalens kötés vagy affinitáson alapul). 

• Önszerveződő monorétegek,  
Self-Assembled Monolayers  

• Dextrán hidrogélek 

• Egyéb módszerek (pl. biotin) 

Felületmódosítás: 

Az SPR elemzések gyakorlata 



 
mercaptopropionic acid, 16-mercapto-hexadecanoic acid 

Önszerveződő monorétegek, Self-Assembled Monolayers (SAM) 

Hydroxyl/carboxyl-terminated long chain thiol alkanes 



Dextrán hidrogél 

Karboximetil dextrán borítás kialakítása az SPR szenzor felülezén 



1-etil-3-(3-dimetil 
amino propil) 
karbodiimid (EDC) 

N-szukcinimid (NHS) 

Immobilizálás kovalens kötéssel 

 aktiváló reagensek karbonsavakhoz: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:EDC_Structure.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:N-Hydroxysuccinimide.png


 merkaptopropionsav, MPA 

Nukleofilok kapcsolása karboxil-csoportokhoz 

fordított megközelítés: 



Kapcsolás tiol-csoporthoz 

Tiol csoporttal módosított partner kapcsolása piridil-diszulfiddal módosított felülethez 

Kapcsolás tiolcsoporttal módosított felülethez 



Az aldehid csoportot tartalmazó partnert hidrazid csoporttal módosított felülethez kötik, 
majd cianobrohidriddel redukálják. 

Kapcsolás aldehid-csoporthoz 



Affinitás kölcsönhatásokon alapuló immobilizálás 



Lipidréteg segítségével történő kapcsolás 



Immobilizálási stratégia 



Biomolekuláris kölcsönhatások kinetikája 



Egyensúlyi vizsgálatok 



Egyensúlyi vizsgálatok 
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a leggyakrabban használatos gélelektroforézis  módszer fehérjék (5-2000 kDa), 

kis RNS és nagyon kis DNS fragmentek elválasztásához 

Poliakrilamid-gél elektroforézis (PAGE) 

Vékony gélek alkalmazásának előnyei: 

• Gyorsabb elválasztás (jobb hűtés, nagyobb kV) 

• Élesebb zónák 

• Gyorsabb, hatékonyabb festés, jobb érzékenység 

• Nem denaturáló körülmények között a fehérjék megőrzik eredeti töltésüket és 

eredeti konformációjukat, az enzimek aktivitása gélben specifikusan 

kimutathatók 

• Pufferoldat szerepe egyrészt a pH beállítása (általában izoelektromos pont 

feletti pH-n elektroforetizálunk, ahol a fehérjék töltése negatív), másrészt 

elektrolit (vezeti az áramot) 

• A keverék mintában a fehérjék eltérő izoelektromos pontja miatt nehéz lehet az 

elektrolizáló pufferoldat pH-jának kiválasztása 

Natíve PAGE: 
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SDS poliakrilamid-gél elektroforézis (SDS PAGE) 

~ 1.4 g SDS / 1 g fehérje 
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Nem-folytonos (diszk) SDS PAGE 

mintapuffer, puffer a koncentráló gélben: pH=6.7            

puffer a szeparációs gélben; tankpuffer: pH= 8.3 
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SDS PAGE 
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Fehérjék vándorlása különböző poliakrilamid tartalmú (%) SDS gélben.  

A 9 fehérje nagysága 94-14.4 kDa közötti. 

SDS PAGE 
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• minőségi elemzés 

• mennyiségi meghatározás (standardok segítségével) 

• molekulatömeg meghatározás (lgM-Rf diagram) 

szénsav anhidráz (mg/L)szénsav anhidráz (mg/L)

Rf = (a fehérje migrációs távolsága) / (a marker migrációs távolsága)  

SDS-PAGE elektroforézissel kapott elválasztási mintázatok 

(a molekula marker a  gélek baloldalain láthatóak)  

SDS PAGE elemzések célja 
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SDS- és natív-PAGE  
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• festékek (Coomassie kék, ezüst, etídium bromid, fluoreszcens festékek) 

• autoradiogram 

• blottolási eljárások (Southern, Northern, Western) 

 

Fehérjék és nukleinsavak detektálása 

A gélen általában csak a markerfesték zónája látható szabad szemmel.  

Az elválasztott fehérjék és nukleinsavak detektálása az elválasztási mintázat 

utólagos kezelését, megjelenítését kívánja meg. 

Denzitometriás szkennelés.  
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Festék Abszorpciós 

max. (nm) 

Alkalmazási kör 

Amidofekete (10B) 620 fehérjék 

Coomassie  brilliant kék (R-250) 590 fehérjék (10x érzékenyebb az 

amidofeketénél) 

Uniblue A  fehérjék 

Metilénkék 665 RNA 

Metilzöld 635 natív DNS, neutrális és savas 

marker 

Fast Green FCF 610 fehérjék 

Pyronin Y 510 RNS, savas marker 

Brómfenolkék 595 neutrális és bázikus marker 

Brómkrezolzöld  marker agarózgélnél DNS-hez 

Toluidinkék O 620 RNS 

Etídium bromid  DNS fluorimetriás detektálásához 

 

Festékek gélelektroforézishez 

A mintapufferek (loading buffer) színes marker(eke)t is tartalmaznak 

(brómfenolkék, xilén-cianol) 
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a leggyakrabban alkalmazott festék fehérjékhez 

SDS-PAGE gél elektroforetikus futtatást követően 

(Coomassie kék festést alkalmazva) 

Fehérjék festése: Coomassie kék 

rögzítés: 10% triklór ecetsav 

festés: 0.1% festék 

színtelenítés: metanol, ecetsav elegy 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coomassie_Brilliant_Blue_R-250.svg
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Fehérjék festése: Coomassie kék 



31 

Fehérjék és DNS festése ezüsttel 

• Nagy érzékenységű de nehezen 

kivitelezhető, időt igénylő eljárás 

• A gélhez rögzített fehérjékhez 

kötődik az ezüst ion. 

 

• Hátránya 

- a nem specifikus kötődés 

- az intenzitás nem arányos a fehérje 

koncentrációval 

http://www.jbc.org/content/271/28/16833/F1.large.jpg


32 

 Coomassie kékkel (1-3) és ezüsttel (4-6) festett, azonos poliakrilamid-gélek 

összehasonlítása. (A kezdeti mintakoncentrációk az 1, és 4; a 2, és 5; illetve a 3, és 

6, minták között azonosak)  

Fehérjék festése  
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Festett elektroforézis gél denzitometriás diagramja  

Denzitometriás kiértékelés 
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Specifikus DNS szakaszok kimutatása komplex DNS mintából 

Edwin Southern 

Southern blot 

1. A nagyobb DNS-t kisebb szakaszokra hasítják. 

2. A DNS-t ezután denaturálják NaOH segítségével,hogy a DNS két szála elváljon egymástól. 

3. Az elektroforézist követően nitrocellulóz vagy nylon membránt helyeznek a gél tetejére, amire több rétegben 

papírtörölköző kerül. A kapillárishatás miatt a minták felfelé mozdulnak el, kikötődnek a memránra, megőrizve 

a gélbeli egymáshoz viszonyított helyzetüket. 

4. Hő- (60-100 °C) vagy UV-kezeléssel a DNS-membrán kovalens keresztkötése érhető el. 

5. A membránt hibridizációs próbával kezelik. A próba radioaktívan vagy fluoreszcensen jelölt. 

6. A hibridizációt követően, a nem hibridizált próbákat lemossák a felületről, és a hibridizációs mintázatot 

autoradiográfiával vagy fluorométerrel teszik láthatóvá. 
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Northern blot 

Specifikus RNS kimutatása komplex RNS-keverékből. 

Az RNS denaturálását formaldehiddel végzik. 
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Western blot 

specifikus fehérjék (antigének) kimutatása összetett fehérjemintákban, 

elektroblottolás 

Anód Katód

Gél

Nitrocellulóz

membrán

Szűrőpapírok

Szivacsok

Gumigyűrű

Műanyag

befogó

Anód Katód

Gél

Nitrocellulóz

membrán

Szűrőpapírok

Szivacsok

Gumigyűrű

Műanyag

befogó
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Western blot 

Western blottal pl. az anti-HIV antitestek detektálhatók az emberi szérumban.  
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Detektálás blottolást követően 

• kolorimetria 

• fluoreszcens  

• megnövelt kemilumineszcencia  (Enhanced Chemiluminescence) 

• radioaktív 

 

 

Az antitest-2-höz kötött enzim katalizálja a színes, vagy fluoreszcens anyag keletkezését. Az 

immunovizsgálat során megkötött mindenegyes (a meghatározandó) komponens végső soron nagyon sok 

színes vagy fluoreszcens komponens keletkezését eredményezi. (Hasonló elv ismeretes ELISA-nál is) 

(pl. alkalikus foszfatáz) (pl. torma-peroxidáz, luminol) 
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Módszer Az elválasztás alapja 

Kapilláris zónaelektroforézis Szabad részecskék mozgékonysága 

Micelláris elektrokinetikus kromatográfia Hidrofób/ionos kölcsönhatások micellákkal 

Kapilláris gélelektroforézis Méret és töltés 

Kapilláris izoelektromos fókuszálás Izoelektromos pont 

Kapilláris izotachoforézis Szabad részecskék mozgékonysága 

Kapilláris elektrokromatográfia Kromatográfiás és elektroforetikus elválasztás kombinációja 

A CE módszerei 
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Fehérjék elválasztása CZE módszerrel 

bevonat nélküli kapillárisokban 

pH: 9-11 pufferelektrolit alkalmazása az adszorpció csökkentése miatt 

elvileg pH 1.5-2.5 is alkalmas lehet 

szélsőséges pH-nál probléma lehet a nagy áramvezetés 

Vérszérum fehérjéinek CZE elválasztása bevonat nélküli kapillárisban pH=10-nél 

Körülmények: kapilláris: 25 cm x 25 m belső átmérőjű, U=25 kV, puffer: foszfát pH=10, 

minta: humán vérszérum  
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Fehérjék elválasztása CZE módszerrel 

bevonat nélküli kapillárisokban 

Puffer c (mM) pH pI N (x 103 m-1) 

TRICIN/KCl 10/20 8,3 5-7 500 

CHES/K2SO4/EDTA 100/250/1 9,0 5-11 100 

Foszfát/betain/K2SO4 40/2000/100 6,7 9-11 300 

1,3-diaminopropán/K2SO4 40/20 3,5 9-11 300 

Foszfát/BRIJ 35 10/10 mg/L 7,0 3-11 100 

Foszfát/FC 134 50/100 mg/L 7,0 7-11 300 

Borát/SDS 100/0,5% 10.0 4-6 - 

 

Sók hozzáadása a pufferhez: konkurens ionok csökkentik a fehérje-fal 

kölcsönhatásokat, de nagyobb áramvezetés (kisebb feszültség és 

kisebb belső átmérőjű kapilláris használható) 

 

Felületaktív anyagok hozzáadása a pufferhez: kationos, neutrális és 

anionos detergensek is használhatók 

 

Dinamikus bevonat kialakítása: leggyakrabban DAP-ot (1, 3-

diaminopropán) adnak a pufferhez, savas és neutrális pH-nál optimális 

Fehérje standardok elválasztása DAP pufferben 

minta: citokróm C, lizozim, ribonukleáz A,  

A, 50 mM foszfát, 100 mM DAP, pH=10,7,  

B, 50 mM foszfát, 100 mM DAP, pH=6,5, 

C, 50 mM foszfát, 100 mM DAP, pH=3,0 
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Fehérjék elválasztása CZE módszerrel 

bevonatos kapillárisokban 

Fehérjék elválasztása AFP bevonatú kapillárisban 

(felső ábra) és hagyományos, bevonat nélküli 

kvarckapillárisban (alsó ábra)  

 L: lizozim, D: DMSO, R: RNS (szarvasmarha),  

T: tripszinogén, WM: mioglobin (bálna), HM: mioglobin (ló), 

HCA-B: karboxianhidráz B (humán), BCA-B: 

karboxianhidráz (szarvasmarha)  

 Fehérjék elválasztása PEG bevonatú 

kapillárisban 

minta: 1: citokróm C, 2: lizozim, 3: mioglobin, 

4: tripszin, 5: RNS, 6: tripszinogén, 7: 

kimotripszinogén  

Funkciós csoport   pH - tartomány*   Alkalmazási terület   

      
C8 

  

9   fehérjék 

  
C18 

  

9 

  

fehérjék 

  

      

Diol 

-   

3 

7 

5 

  

fehérjék 

  

Glicerolglicidoxipropil 

  

5 

  

fehérjék 

  

Maltóz 

  

3 7 

  

fehérjék 

  

Arilpentafluoro  (AFP)  

  

fehérjék 

  

a - laktalbumin 

  

8 

  

fehérjék 

  

*Stabilitási tartomány, vagy a meghatározásoknál használható legnagyobb pH 

- 

érték 

  

- 
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Fehérjék elválasztása CZE módszerrel 

bevonatos kapillárisokban 

A kvarcfelületeken polimerbevonatok kialakításának lehetőségei: 

•  A felületet klasszikus szilanizálási eljárásokkal előkezelik, ún. horgonycsoportokat viszünk 

be. Ezeket azután egy második lépésben, megfelelő monomerekkel vagy oligomerekkel 

kopolimerizálni lehet. 

•  Először prepolimereket adszorbeáltatnak egy megfelelő hordozóra, amelyet ezután in situ 

kopolimerizáltatnak és keresztkötéseket hoznak létre a bevonatban. 

 

Funkciós csoport pH-tartomány* Alkalmazási terület 

Lineáris poliakrilamid 2-10 fehérjék 

IEF 

DNS-fragmentek 

 

Polietilénimin 3-11 fehérjék 

 

1-vinil-2-pirrolidon 2-6 fehérjék 

 

Poli(metilglutamát) 7 fehérjék 

 

Polimetilsziloxán (OV 1) 7 MEKC 

 

Polietilén-glikol 7 MEKC 

 

Polivinil-alkohol 8 fehérjék 

 

Polisziloxán/-ciklodextrin 7 királis elválasztások 

*Stabilitási tartomány, vagy a meghatározásoknál használható legnagyobb pH-érték 

Poliakrilamid rétegek kvarckapillárisok felületén történő 

kialakításának vázlata 

1, Vinilcsoportok kialakítása a kvarcfelületen g-metakriloxi-

propiltrimetoxi-szilán vagy triklorovinilszilán segítségével. 

2, A vinilcsoportok kopolimerizálása akrilamiddal gyökös 

indítóanyag hozzáadásával. 
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Kapilláris gélelektroforézis (CGE) 

bevonatos (kovalens v. dinamikus) kapillárisok (mintakomponensek kisebb adszorpciója, kisebb eof) 

szeparációs mátrix: keresztkötéses gélek (poliakrilamid) 

                                lineáris (nem térhálósított) polimeroldatok (poliakrilamid, agaróz, cellulóz származék, PEO) 

legfontosabb alkalmazások: 

• DNS szekvenálás 

• DNS, RNS analízis 

• fehérjék meghatározása 

• biomarker analízis 



45 

Kapilláris gélelektroforézis (CGE) 
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Nem-folytonos (diszk) SDS PAGE 

mintapuffer, puffer a koncentráló gélben: pH=6.7            

puffer a szeparációs gélben; tankpuffer: pH= 8.3 

tricine: 

N-(Tri(hydroxymethyl)methyl)glycine 



47 

Izoelektromos fókuszálás 

ismert fehérjéknél a pI 1.8 - 11.7 között változik 
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Kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) 
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Kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) 
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Kapilláris izoelektromos fókuszálás (CIEF) 

Izoelektromos-pont meghatározása 
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Izoelektromos fókuszálás 



Lézerindukált fluoreszcens detektálás, LIF 



Lézerindukált fluoreszcens detektálás, LIF 
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Lézerfényforrások 



Festékek LIF-hez 

FITC 





CE–LIF–MS  



CE–LIF–MS  



CE-LIF (248 nm) 3IXS: 3-indoxyl sulfate; 5HIAA: 5-hydroxyindole-3-acetic acid; HVA: 
Homovanillic acid; Trp: Tryptophan; UA: Uric acid; VMA: Vanillylmandelic acid.  
forrás: Paquette DM, Sing R, Banks PR, Waldron KC. Capillary electrophoresis with laser-induced native fluorescence 
detection for profiling body fluids. J. Chromatogr. B 714, 47–57 (1998).  



Protein Simple, iCE 



Protein Simple, iCE 



Protein Simple, iCE 


