
Tumoros környezetben jelentős változások következnek be a
proteoglikánok szerkezetében, azonban a változások okai és kö-
vetkezményei jelenleg nem ismertek.

A fehérje-GAG interakcióknak számos funkciója lehet: egysze-
rű immobilizálás vagy proteolízis elleni védelem, de akár a fe-
hérje biológiai funkciójának szabályozása is. Az ilyen és más in-
terakciók miatt a proteoglikánok számos biológiai folyamatban
kritikus szerepet játszanak, például szervképzés a fejlődés emb-
rionikus szakaszában, angiogenezis, véralvadás szabályozása
vagy a lipidek metabolizmusa. Ez a széles szerepkör nagy érdek-
lődésre tart számot, a funkció és a szerkezet kapcsolatának meg-
értése mind analitikai, mind biológiai szempontból érdekes és
bonyolult feladat.

A proteoglikánok jelentős szerkezeti változatosságot mutatnak:
számos fehérje alkothatja a vázat, egy vagy két GAG-osztályba
tartozó poliszacharid is kapcsolódhat hozzájuk, a kapcsolódó
GAG-láncok száma egytől (dekorin) több százig (aggrekán) ter-
jedhet, valamint az egyes GAG-láncok szerkezete (szulfatáltsá-
ga) is nagy változatosságot mutat a bioszintézisük sajátságai
miatt. Mivel ezek a poliszacharidok gyakran jóval nagyobb mé-
retűek a fehérjéknél, a létrejött proteoglikánok tulajdonságait
jelentősen meghatározhatják a GAG-láncok. A GAG-ok jelentős
élettani szerepet töltenek be növekedési faktorok és növekedési
faktor receptorok ko-receptoraként. A GAG-ok legfontosabb sze-
repe immobilizált növekedési faktor gradiensek létrehozása és
fenntartása, valamint a szerkezeti stabilitás segítése az ECM-
ben. 

A proteoglikánok 
vizsgálati lehetőségei

A proteoglikánok vizsgálata tradicionálisan immunológiai mód-
szerekkel valósítható meg: már évtizedek óta rendelkezésre állnak
az egyedi vegyületekre szelektív antitestek. Azonban napjaink-
ban a műszeres analitikai technikák rohamos fejlődésével felme-
rül a kérdés, hogy lehetséges-e nagy áteresztőképességgel egyet-
len mintából több – akár egymástól nagyon eltérő tulajdonságú
– proteoglikán szerkezeti azonosítása és mennyiségi meghatáro-
zása. A célvegyületek nagy mérete miatt (akár több 100 kDa) je-
lenleg műszeres analitikai technikákkal nem lehetséges egészben
(intakt módon) vizsgálni ezen vegyületeket. A glikánok fehérjék-
től nagyon eltérő kémiai tulajdonságokkal bírnak szerkezet, old-
hatóság, polaritás, stabilitás stb. tekintetében, így külön analiti-
kai módszerek kifejlesztése szükséges a vizsgálatukhoz.

Elsőként nézzük meg a fehérjék vizsgálatát! Ennek legfőbb
műszeres analitikai eszköze a tömegspektrometria (MS), mely
során ún. lágy ionizációs technikák (ESI és MALDI) alkalmazása

A proteoglikánok felépítése, funkciói

A fehérjék napjaink egyik leginkább vizsgált vegyületei, orvosi,
biológiai, kémiai és gyógyszertudományi irányokban egyaránt.
A fehérjék biológiai funkciójuk betöltéséhez számos változáson
mennek keresztül szintézisüket követően. Kialakul a másodlagos,
harmadlagos és negyedleges szerkezet, a peptidlánc egyes termi-
nuszai enzimatikusan lehasadnak, valamint létrejönnek az ún.
poszt-transzlációs módosulások (PTM-ek) a fehérjéken. A PTM
olyan kovalens módosítást jelent, mely során nem fehérje jellegű
csoportok kapcsolódnak a fehérjéhez vagy távoznak el róla. A
leggyakoribb módosulások az oxidáció, nitrálódás, metiláció, ace-
tiláció, ubikvitináció, glikoziláció és foszforiláció. A PTM-ek nem
egyszerű „dekorációként” szolgálnak, hanem alapvetően befo-
lyásolják az egyes fehérjék aktivitását, lokalizációját, életidejét,
valamint más fehérjékkel való kölcsönhatásait.

Napjainkban az egyik leggyakrabban vizsgált PTM a glikozilá-
ció, amely során szénhidrát-szerkezetek kapcsolódnak a fehérje
meghatározott aminosavjainak oldalláncához, és így glikoprotei-
nek jönnek létre. Ezek egy alosztályát képzik a proteoglikánok,
amelyek esetén nagyméretű lineáris poliszacharidok (glükózami-
noglikánok, GAG-ok) kapcsolódnak a fehérjevázhoz. A kapcsoló-
dás szerineknél, tetraszacharid összekötő régión keresztül törté-
nik. A proteoglikánok sematikus szerkezetét az 1. ábra mutatja.

A proteoglikánok két fő elhelyezkedési területe a sejt felszíne
és az extracelluláris mátrix (ECM). Az ECM főbb komponensei a
szakítószilárdságot és rugalmasságot biztosító rostba rendeződő
fehérjék (pl. kollagének és elasztinok), a tapadást biztosító gli-
koproteinek (pl. fibronektin, laminin) és az erőhatásoknak ellen-
álló hidrogéles szerkezetet létrehozó proteoglikánok. A proteo-
glikánok változatos szerkezetüknek köszönhetően számos sejt-
működést (például jelátvitelt, növekedést vagy apoptózist) befo-
lyásoló funkcióval rendelkeznek.
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A proteoglikánok és műszeres
analitikai vizsgálatuk

1. ábra. A proteoglikánok általános szerkezeti felépítése. 
A központi fehérjékhez kapcsolódó GAG-ok ismétlődő diszacharid-
egységekből állnak (A: hexuronsav/galaktóz, B: hexózamin)
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szükséges. Általánosan használt, elválasztástechnikával kombi-
nált módszer a nanoméretű, ultranagy nyomású folyadékkro-
matográfiával való kapcsolás (UHPLC–MS), amely lehetővé teszi
komplex minták vizsgálatát, és egyes esetekben érzékenységnö-
vekedést jelent a többi tömegspektrometriás módszerhez képest.
Leggyakoribb megközelítés az ún. „bottom up” (lentről felfelé)
technika, melynek alapja a fehérjék enzimatikus hasítása pepti-
dekké. Ezt a folyamatot különböző proteolitikus enzimek segít-
ségével végzik, a legáltalánosabban alkalmazottak a tripszin, ki-
motripszin, az endoproteináz Lys-C, Arg-C, Glu-C és Asp-N, va-
lamint a pepszin. A keletkező peptidkeverékek tömegspektro-
metriás mérése során felvett eredmények ezután összevethetők a
különböző adatbázisokban rendelkezésre álló in silico peptid-tö-
megspektrumokkal, így a szoftveres kiértékelés segítségével va-
lószínűségi alapon meghatározhatóvá válik a mintákban azono-
sított peptidek (részleges) aminosavsorrendje. Ezután a jelen lé-
vő karakterisztikus peptidek segítségével azonosíthatók a min-
tát alkotó fehérjék.

A peptidek elválasztására leggyakrabban két kromatográfiás
technikát alkalmaznak. A fordított fázisú kromatográfia során a
molekulák hidrofobicitása, míg a hidrofil interakciós kromato-
gráfia (HILIC) során a vegyületek polaritása alapján történik az
elválasztás. A két technikában kihasznált eltérő kölcsönhatások
következtében ezek a módszerek egymást kiegészítő információt
szolgáltatnak, így gyakori az alkalmazásuk kétdimenziós kro-
matográfiás elválasztásokban. Kijelenthető, hogy ugyan folya-
matosan fejlődik a fehérjék azonosításának technikája, alapelve-
it tekintve sztenderdizált módon alkalmazható módszerek ala-
kultak ki.

Ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg a GAG-ok vizsgálata
során, ugyanis a vegyületcsalád műszeres analitikai vizsgálata
még kialakulóban van. Nem állnak rendelkezésre a teljes vegyü-
letcsoportra általánosan alkalmazható munkafolyamatok, és je-
lenleg kizárólag néhány kutatócsoport foglalkozik a technikák
fejlesztésével. Nézzük most ezek vizsgálati technikáit!

Négy alapvető GAG-osztály különböztethető meg: hialuronán,
keratán-szulfát, kondroitin-szulfát/dermatán-szulfát, és heparán-
szulfát/heparin. A különböző osztályok műszeres analitikai vizs-
gálata hasonló alapokon nyugszik. A kis méretű (max. 20 kDa)
láncok meghatározása megvalósítható – elektroforetikus vagy fo-
lyadékkromatográfiás elválasztást követően – elektroporlasztá-
sos ionizációs tömegspektrometriával vagy speciális technikákat
alkalmazó MALDI tömegspektrometriával. Azonban általános-
ságban a vizsgálandó láncok jóval hosszabbak, tömegük akár a
100 kDa-t is meghaladja. Ezért vizsgálatukhoz elengedhetetlen
enzimatikus hasítási lépés alkalmazása a minták előkészítése so-
rán, így elérhető egy jóval kisebb változatosságot hordozó di-
szacharid- vagy oligoszacharid-keverék vizsgálata. Alkalmazott
enzimek például a hialuronidáz, a kondroitináz-ABC, vagy a he-
parin-liáz enzimek.

Az enzimatikus emésztés két mechanizmus alapján történhet.
A GAG-liázok eliminatív mechanizmussal hasítanak, így kialakul
egy telítetlen kötést hordozó hexóz-egység a molekula nemredu-
káló végén. A GAG endohidrolázok azonban hidrolízis során telí-
tett csoportot eredményeznek a redukáló és a nemredukáló mo-
lekulavégen is.

Kiemelnénk példaként a legnagyobb szerkezeti változatosságot
mutató heparán-szulfát (HS) osztályt, ahol a bioszintézis során a
poliszacharid-lánc mentén kialakulnak szulfatált és nem szulfa-
tált régiók, és ezek aránya és váltakozása meghatározó jelátvite-
li információt hordoz. A HS-láncok emésztéséhez három külön-

böző bakteriális liáz enzim érhető el a kereskedelmi forgalomban.
Mindhárom a glükózamin-hexóz kötést hasítja, azonban a deg-
radáció helye eltérő. A Heparin-liáz I az N-szulfatált régióban ha-
sít, a Heparin-liáz III az N-acetilált régión fejti ki aktivitását, míg
a Heparin-liáz II-nek mindkét régióra nézve van némi katalitikus
aktivitása. 

Az enzimatikus emésztést követően keletkező diszacharidok
analíziséhez számos elválasztástechnikai módszer áll rendelke-
zésre. Néhány példát kiemelve: fordított fázisú kromatográfia
(származékképzés után vagy ionpárképzéssel), méretkizárásos
kromatográfia (SEC) és a különösen poláros vegyületekre gyak-
ran alkalmazott porózus grafit- (PGC) vagy amid-HILIC kroma-
tográfia. Azonban ezen módszereknek számos hátránya van. A
fordított fázisú elválasztáshoz a diszacharidok származékképzé-
se szükséges, amely a többlépcsős kémiai folyamat miatt jelentős
mintaveszteséget okoz, míg az ionpárképzés kerülendő a tömeg-
spektrometriás detektálás során. A grafitoszlopokról a nagy po-
laritású komponensek nem eluálhatók, míg a jelenleg kereskedel-
mi forgalomban kapható HILIC kolonnákon a szulfatálatlan di-
szacharidoknak nincs kellő visszatartása. A méretkizárásos mód-
szerek hátránya a mérések hossza mellett, hogy a detektálás érzé-
kenysége alacsony, azonban a hialuronán-láncok emésztése so-
rán keletkező oligoszacharidok elválasztására jelenleg ez az egyet-
len alkalmazható eljárás.

Kutatócsoportunkban nemrégiben kifejlesztésre került egy
kromatográfiás módszer, amelynek segítségével kiküszöbölhető-
vé váltak a fent említett hátrányok. Kombinált retenciós mecha-
nizmusú HILIC és gyenge anioncserés kölcsönhatásokon alapuló
töltetet alkalmazva egy egyszerű, izokratikus kromatográfiás
módszer alkalmazásával akár 10 fmol diszacharid kimutatása is
lehetővé vált saját töltésű kapilláris oszlopokon.

A kromatográfiás módszerek mellett jelen vannak a kapilláris
elektroforézisen alapuló módszerek is, azonban a szükséges ér-
zékenység miatt kizárólag a lézerindukált fluoreszcencián alapu-
ló detektálás (CE–LIF) alkalmazható megfelelően a célvegyületek
biológiai mintákban való meghatározására.

Általánosan kijelenthető, hogy a GAG-ok kémiailag labilisak és
kiemelkedően változatos szerkezetűek, így az elválasztásukat kö-
vető tömegspektrometriás analízisük számos nehézséget tarto-
gat, azonban kizárólag MS alkalmazásával érhetők el a biológiai
minták vizsgálatához szükséges kimutatási határok. A vizsgálatok
során kiemelten lágy ionizációs módszerek és speciális tandem
tömegspektrometriás beállítások alkalmazása szükséges a teljes
körű szerkezeti információ kinyeréséhez. Az enzimatikus emész-
tés során keletkező, különböző mértékben szulfatált diszachari-
dok arányának meghatározása fontos lépés lehet a különböző be-
tegségekhez vezető mechanizmusok megértéséhez.

A fent részletezett módszerekkel végzett általános munkafo-
lyamatot a 2. ábra írja le. 
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2. ábra. A proteoglikánok tömegspektrometriás vizsgálatának 
általános folyamatábrája

Fehérjék
emésztése

Peptidkeverék

Oligoszacharid
keverék

Műszeres analitikai
mérések

GAG-ok
emésztése

Adatfeldolgozás

Eredmények
értékelése



Összefoglalva elmondható, hogy a proteoglikánok az élő szer-
vezet fontos építőelemei, de egyelőre csak kevéssé ismertek. Szer-
kezetvizsgálatuk, műszeres analitikájuk elsősorban tömegspekt-
rometrián alapul. Analízisük speciális mintaelőkészítést és komp-
lex mérési technikát igényel, melyek még ma is fejlesztés alatt
állnak. A most kidolgozás alatt álló analitikai módszerek ígérete-
sek, reményeink szerint akár néhány éven belül sokkal többet
tudhatunk meg erről a fontos vegyületcsoportról. A cikk témáját
képező ismeretanyag néhány jelentős közleményét az irodalom-
jegyzékben listáztuk. ���
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lektinek szénhidrátkötő fehérjék, ame-
lyek számos immunfolyamatban részt

vesznek, szerepük van a sejtek agglutiná-
ciójában, továbbá fontos virulencia-fakto-
rok [1]. Oligovalens, reverzibilis kötődésük
szénhidrát-specifikus, kulcsszerepük van a
bakteriális fertőzések kritikus lépésében,
amely a gazdasejt felületéhez való adhézi-
ós folyamatban fejeződik ki. Az antibioti-
kumos kezelések alternatívájaként a bak-
teriális lektineket célzó antiadhéziós terá-
pia az első frontvonal lehet a patogénekkel
szemben, hiszen a mikroorganizmus mul-
tivalens glikoklaszterekhez kötődve nem
képes a szervezetben lehorgonyozni. Kuta-
tásaink során többértékű glikoklaszterek
szintézisét valósítottuk meg, vizsgáltuk a
fehérje-szénhidrát kölcsönhatás tulajdon-
ságait, a multivalencia szerepét, az antiad-
héziós terápia alkalmazásának lehetősé-
gét. A baktérium és a gazdasejt közötti kom-
munikációért, az adhézió kialakulásáért
felelős sejtfelszíni lektinek szénhidrátkötő-
helyeit a lektin specificitásának megfelelő
szénhidrátokkal kívánjuk telíteni, a köl-
csönhatás mértékének megsokszorozódá-
sát multivalens hatástól reméljük. Célunk
Gram-negatív bakteriális lektinek dend-
ron-típusú, multivalens szénhidrát-ligan-
dumainak szintézise antiadhéziós terápia
céljából, lektin-szénhidrát kölcsönhatások
vizsgálata, biofilmképzés gátlása.  

Multivalens fukozidok
és galaktozidok szintézise
és kölcsönhatásuk lektinekkel 

A multivalens glikoklasztereket metil-gal-
lát- és pentaeritrit-vázra építettük fel, eti-
lén- és tetraetilénglikol oldalláncokat al-
kalmazva hídmolekulaként. A szintézist
azid-alkin click-reakcióval valósítottuk meg,
a hordozókra az α-L-fukópiranóz és ß-D-
galaktopiranóz propargil glikozidját kap-
csolva. A tri- és tetravalens fukozidok [2]
(1, 3 és 2, 4), valamint tri- és tetravalens
galaktozidok (5, 7 és 6, 8) potenciális több-

értékű ligandumai fukóz- és galaktóz-spe-
cifikus bakteriális lektineknek (1. ábra). 

Az agglutináció inhibíciójának mérésé-
vel jellemezhető a lektin-szénhidrát köl-
csönhatás (1. táblázat), amelyből kide-
rült, hogy a tetraetilénglikol láncot tartal-
mazó tetravalens fukozid (4) ígéretes ve-
zérvegyület számos fukóz-specifikus lek-
tin esetén (1. táblázat, 3., 4., 5. és 7. sora),
hiszen akár három nagyságrenddel jobb
potenciált mutat, mint a lektinek termé-
szetes liganduma, az L-fukóz. Galaktozi-
dok esetén is az analóg szerkezetű 8-as
tetravalens származék bizonyult a P. aeur-
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Multivalens szénhidrátok szintézise 
és bakteriális lektinekkel 
való kölcsönhatásának vizsgálata
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1. ábra. Multivalens fukozidok (1, 2, 3, 4) és galaktozidok (5, 6, 7, 8) szerkezete


