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1. BkVEZl-TÉS

Uj nódcaerek bovosotéso általában ugrásszerű fejlődést orediaóayaa 

a tudományban. A molekuláris biológiát például forradalmasította olyan 

fizikai, kő iái módoaarok bevezetése, mint aa ultx'QCentrifugáláa, аз 

eluktroloró alsós technika« A biológiai any ад többnyire koedukált nők- 

romolekula kovoi-ók. A fizikai ás kémiai tulaj uonságok tekintetében egy

máshoz közelálló komponensek tanulmányozása, elválasztó 

szerekkel no hó a« Hagy előrelépést jelentett a biológiai folyadékrontl- 

ezerek kutatása terén annak felismerése, hogy a foglár jó к antigén saját

sággal rendelkező molekulák«

Antigénnek nevezzük mindazokat aa anyagokat, aoolyok a szervezetbe 

jutva immun-válasst váltanak ki« Аз immun-válása Isiiét coliul ária őa 

Immorális« As antigének fontos jellemzői aa imuugenitáa ős az antigén- 

spacifitás« Aa antigén immun-választ kiváltó kópessógót nevezzük 

nogenitásnak. A3 antigónok hatására antitestek és iamunsojtok fcépsődé- 

g. Аз antigón-spacifitás azt jolsnti, hogy as antigén 

cifikus reakcióra tud lépni aa ellenanyagsal, illetve az immunsejtek- 

kel. Két külön Uiző species azonos funkció,}!foiiérjóje közötti шиповат 

saekvonciabeli kis különbség elegendő ahhoz, hogy az adott fohórje a 

másik species szénára antigénként viselkedjen, A fehérjék antigenitág

beli különbsége, az antigón-anti te st roakciók faj lagossága lobe tő só get 

ad аз о gyes komponensek karnlex elegyen belüli kvalitatív és kvantitatív 

vizsgálatára.

a fenti mód

ra indul



- 2 -

2. Ь OLaLMI ÁTY Ifi

2.1. Tor-bénát 1 áttekintés

да antigén és aa ellenanyag Lapccolódását több jelenség kíséri.

A rerkciók пасу jelentőségűek n ssorvoaot védőké aőkóxjessóoánek kia- 

lakul&sában /1/, egy részüket in vitro is lehet foglalni* 

r alóg iái reakciók /baotöriocidia, ka iplonontkUtés, lysi3, preeipitá-

a

elé* agglutináció/* Precixjitációnaü az cauoít állapotú antigének el
lenanyagok hatására bakövetka аб kicsapódását nevessük, As in vitro 

preclpitációs reakciókat folyadék - óc gólfázisban lobot végesmi.
Ouehtorlony /2/ /1953/ kótüiaonuiós kettős géldiffüzióa oód 

rónál аз antigén és aa antitest olyan ogarleaesbe difiuadál,
tartalmasta. A felviteli hülyékből аз

iy
'agokeredetileg egyiket 

aa agárlenesben minden irányban egyenletesen diffonóéinak. Aa

antitest komplexet képes, aa ekvivalencia аба» körül tér-

precipitátua alakjában jelenik s*eg a 

különböző fehérjék ée specifikus 

immunsavók köavotlen ösgsqhasonlítására, alkadnasható egyes fehérjék 

kiiktatására fahérjekeverőkben, fehérjék azonosságának, rokonságának,

tigén és

hálós sserkoaot alakul ki, 

gólbon. A módszer lehetőséget

illetve különbözőségének megállapítására.

gaámos pi*óbálk aús történt a góldifíuaiós módszerek kvantitatív

vá tételére. Legáltalánosabban elterjedt a radiális innundiífuaió

ini-tosat. /3/ /19^5/. A vizsgálandó f о kérje egy kör-/RID/. vagy
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alakú autigén tar t ály bó 1 íjonoapociftkus 

agar gélbe diffundál. A képaödő kör alakú preeipltáta* ütoóröjo ará

nyos аз antigéntartalotHaal. A RID-et fehérjekoverőtökben egy-egy 

poíiuns koncentrációjának mérésére használják.

k,l,2. Jmumlektrqíaróaioo § .technikák

A3 immuneloktroforósie as olefctroforésises fűkérje szétválasztás 

é© a kot tűs gólaiiiusiős imiunprecipitácié kombinációja. A fobórjók 

agarküzegfcon végzett elektroforéaiee után specifikus inrmnezé rumot 

diffucáultutnak a fa térj ©frakciókkal eaenben, e i gy a fehérjéket elekt

romos tárban való vándorlási sebességük mellett antigén- sajátságaik 

alakján is lehat jellemezni. A módszernek sóként kát váltosata ha 

nálatos:

a/ urabar- I/ilfiaag - $é3& makroaódszer. moly 1953-ban körűit be

vezetésre /4/,

b/ geheiüeggor által 1955-bon módosított jjikrgyójiosor /5,6/

IraaunolQkti’CKfobáx-iaael fehérjekeverékek kcrapononseit lobet Iden

tifikálni, fehérje prop at a tanok tisztaságát lobot ellenőrizni. Külö

nösön jól használható kóros fehérjekoapononook , parapr ót оinnenink 

diagnosztizálásában. Te stnedvok fehérjéinek analízisére, szöveti fe

hérjék vizsgálatára is alkalma a módszer.

Ouchtarlony kettős gálüiífúziós toc'mikájához képest az irssunoloktro-

íorósis a nagy f о lb otí tó képe ssá go miatt jelontott olöimhalauást» a Man-

írmyieógi meghatározását tanai lehetővé.cini-tosst pedig az antigének 

A kát módszer olönyüs tulajdonságai ötvöződnek a kvantitatív immun-
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elökíroforézigbon ///. A kvantitatív 1шлишзUktroforózis nagy felbon

tó képec..égü, gyors, érzékeny, koresorU kutatási módszer.

a* 1.3, kvjn|l|^iv j^muae lpktro^Gfltó aij

A kvantitatív lat iura io ktref őré zlsné 1 az olektronoe áram. hatására 

vasú crló antigének precipitátárnokát képeznek antitesttártéira gól- 

A procipi tát urnák áltál boaárt toraiét, illetve a precipitóciós

ivók magassága fOgg az antigén, valamin* a gélen belüli antitest kon

centrációtól , őzért a módszer alkalnas felad az antigének, tűnd az anti- 

tostek iramunelőclai asonositúsüra és mennyiségi aegha tár ozására.

Az öltő cikk, mely több komp onensü antigónkovorák antitest tartal

mú agaráéiban végzett oloktroforézloón alapul, 196 »-bee jelűjét 

i'essler /43/ publikálásában, de mivel аз aatigánkovorók túl bonyolult 

volt, később Hessler az antigéneket előbb kaeényitőgál elek* ros orázla- 

eol válásátotta el, majd az első irányú futtatásra merőlegesen végzott 

eiuktroíőréaisЩ$ juttatta a fehérjéket az antitest tartalmú gólos /9/. 

iooülor munkája öt évre feledésbe merült, 1965»ben Laura II ismerte fel 

a módszer nagy jelentőségét, 3 ő fejlesztette azt az antigének aaalizi- 

oóre kiválóan alkalmassá. bogkoi ábbi mackóiban a módszer nagy felbontó 

képességét hangsúlyozta /10, 11, 12/, s elsőként ismerte fel az antigén 

koncentráció és a precipitutum torule te közötti kvantitatív összefüg

gést. A oódsaort "crossed antigen - antibody electrophoresle^-nek nevez

te el.

A kereszt itmunoloktroforésis Clarké ás freeman /13/ módosítása ré

véi: vált kvantitatív módszerré.
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A kvantitatív imnuneloktr of orésis másik alaptípusát, a "rockét 

íűjranoolactr qjharsaIsn-1 is Laurell dolgozta ki 196G-bon. /»quan

titative estimation cd' proteins ty oleetrepheresia in agarose (jel 

containing antibodies"/

£.2.

cázatni

2*2.1. Kereset jkmimeloktroiqrézis

.V 2>auroll változat

A vizsgálat két fázisból áll:

a/ ogarózgél- e loktrcef orésis - 1. ;,-imonsió.1u j.ut tatás 

b/ as elektródőréziscol elválasztott frakciókat tartalmasé agaréa- 

csíkot specifikus ollonanyegokat tartalmazó aga: öngól-lenesre 

viszik, ás az első frakcionálág Íróijára moi’Glogoaea újból elektró

dáié zimiek vetik alá - 2. сИтопаЩц futtatás.

Veronái pufferben íozütt meleg ogaróa oldatból lemezt öntenek, azt 

nedves kamrába, majd hűtőszekrénybe boly esik. A gól mogdei-aedose után 

a luuoz katód felé о do részén rés alakú felviteli kelhet készítenek.

A felvitt antigén oldatot általában Ó óráig lo V/cm feszültség mellett 

eioktroí oneíizálják. /Az e lektrof orézist cólsaorU olyan uészülékben vé

ge sni, amelyben a lenozok hűtése biatc ci tv a van./ Az eiektroiorózis 

fejesé ao után az agaróz lemez közepéből ke síén у hosszanti c sikert met sze

nük ki, amely csal: a fehérje frakciókat tartalmazza. Az Így kivágott esi-
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kot a specifikus irauanecvót tártál«аайб ogarósgálre helyes.ik. /l.ábro/

jjy>*•
}»

5ir~' —

I.;

6L.I I ГI
t I

APßL.:

Г

Prím.

1. ábra

íianrot /15/ as 1. dinunsióban megfuttatott gólcsík egy rácsét aa ön

ti tort tartalmú gélbe vájt vályúba hely esi«

A fehérjék viasgélatáhos ecttkstiges specif Heul iíaauaaeerét /aeßfe- 

lolő hígításban/ 1 f-oe ogarós oldattal keverik öense, mqjd lo x lo

öntik. A 2. dimcmsióju futtatásnál as cnód és a 

tód helyét úgy választják meg, hogy as eloktroforésis iránya as 

xóscsik bossstongelyére merőleges legyen. Aa olektroforéaist áo-l>o 

percig végsík lo ?/co- fessíiltaég oeliott. As oioktroforésis alatt a 

fehérjék as agaróacóikból as ellenanyag tartólmu agaróslemosbe jutnak, 

•g fölélő pracipitátuaok kialakulnak. /2,ábra/

A korosat ijanunolektroforósis Lemre 11 változata c

a teljes 1. dine «sióban 

gé 1c síkot boly ősik át aa antitest tartalmú gélre, vagy antitest tar

tóim gélbe vájt vályúba , hamm araiak csak egy róssót. kitol iiigget-

üvög;

s oít a

gfuttatottiitativ volt, mivel ennél
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+
Г

I 5 ml agarose

О

о

1_

к/а, ábra 2/Ьш »L-ra

lentil a proteinek /pl. ali'a^ -antitripsain /11,12/ mikralietoraceni-

iűsát már a módszer Laura 11 változatával is orodnónye sebben lehetett 

vizelni, mint hagyományos iamnkéalai módszerekkel.

В/ Clarké és free;jan változat

11 x 9 c»-es üveglemezre 1 .

A gél megdertiedése után 4 ub. 2,5 vagy 4

евarózt öntenek vizszintezo

átmérojU falvi-

toli helyet vájnak a gélbe, á mintákat /1-10 Má/ automata pipettákkal, 

viszik föl az untÍBéutartá-уokba. Az 1« uimonzióju futtatást lo V/сш-

tal

ol végzik általában ügy éráig. Az olaktroforóais befejeződése után 0,5 

ou-aa Bélcsikokfit távolítanak ol a ^ z minden oldaláról, s a maradék 

Bolt négy egyforma mérotü /2o z loo uu-es/ csíkra darabolják fal /2/a. 

ábra./ Mindon egyes gélosikot, moly аз eloktroforatikusan



*c
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a másik lotaesr©, Igy biztosítva van, hogy a felvitt teljes- antigén 

nanny i jég procipitálódjon a к. diaaasiőju futtatásnál.

Meg kell jegyezni, hogy ba a kereszt icsanneloktr of őré sist Clarke 

óc t roei:ian jaódoaltüsa alapján végessOk, a gél©eikok ütholyoaé 

©aotleges társulások küvutkeabatrak be. KrALl /1ь/ szerint őst úgy le

hat kiküszöbölni, hogy aind a két irányú futtatást ugysn&zoa as üveg- 

luaeaea végezzük.

A Clark© éis kreeoan váltósat ban aikalaasott pufi'or kevésbé koncent

rált, és aa elektrofocézisnél al kaira-nőtt áraaerosoég is kisebb, salat a 

L; rural 1 versiéban.

к.a.к. kakáta.touMXektr9fgrósis_.

A rakéta Imumwlektrolcarézis egyszerű, gyors ás reprodukálható aőd- 

ly lehetőséget atö arra, hogy egy adott feljárj© koncentrációját 

i'oiiérj ekavu réken belül maghatározzák*

1 ft-os agsaréa oldattal elkevert megfelelő ti terű aoi o%eciiüo*e 

Ьхашваегшмл öntenek üveglemezre. Hegáurmedéi? - tán i.iegfalelő ssésai 

kör alakú antigéntartályt készítenek.

Az antigéatartályok átraérSjéi, egymástól való távolságát, a tartá

lyokba felvitt anyag uonnyisécét a vizsgáit anyagnak és a kísérleti kö- 

rúloényeknek mt-gfeleloen kell megválaszt oni. к cm. átmérőjű felviteli 

Helyekbe 3 *a £,5 mm-eeekbe 3-5 ^1 -* ♦ паэ-вшкЬе pedig lo Д min

tát célszerű felvinni. Ha a képződő procipitátunok keekosyek, as anti

géntartály okát szoroson agyaás mellé löket vájni a gélbe, de olyan pro- 

tóin о ootén, aint a transzforr in. mely széles procipitátunot képes, na-

szor,
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gyobb távolságokat kell kihagyni a szőne sédas felviteli bolyok között. 

Аз exßo és utolsó lyuknak kb* 1 co-ro koll lennie a ions2 szélétől, 

hogy a saéli hatást elkerüljük. Kis aolokulák osotén a nintaíolvitel 

alatt aég oloktroforósis gkesüé előtt Jelentős lehet a dlffu- 

aió Blatt föllépő pr oto invánd or Iá c, omiatt a nfntat elvitelt alacsony 

feszültség alá bolyoaés után kell elvégezni. Hagy nolokulak osotén

a diffaaió elhanyagolható loss, ha 5 perc alatt boi'ojoanak a nintafol-

vitait.

A minták folvitole után 1-2 V/ea. feszültség no 1 lőtt 16-20 órá

ról 2-4 óráig. Annaklg végsik аз oloktroforósist, vagy 6-10 V/ 

eldöntése, hogy kis vagy nagy feszültség noilott vőgeaaük-o a rakéta 

inmumlektrofcré2Íst, a rendel ke aósre álló időtől* valamint a vi3sgált 

anyagtól függ. A3 arozooukoid és a Bonca - Jonas proteinek vizsgálata 

опав! a aódsaarrel csak kis feszültség mellett lehetséges. A kis fo

sáéit sóg alkalnaaáoa mellett saól 02 a tény, hogy a nódszor kevésbé 

órsékeny a hlitős elégtelenségére, vagy a pH-boli változásokra, aint 

nagy feszültség osotén.

Az elektroférésig bofojoséoo után rakétaszerű px'oclpitá tunok kép

ződnek, molyok isagassága, illotvo területe adott antitest koncentráció 

aollott аз antigén koncentrációjától függ.

%eciális kutatási föladatok, аз eljárások lerövidítő séro irányuló 

türokvóaek, valamint gazdaságossági indokok vezettek a kvontitativ in- 

nuno loktrof őré zi& alspfló dsao reinek Ac re őst - ős rakéta inouno loktrof o- 

ró2ia/ Bódoi. i táeűhoa.
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2*2. 2* £uziós_rakgta i^u^elektro^iaiC^is

Iíoqq és liarbce /1?/ a frakcionálási kísérleteidből lopott mintákat 

vitték fel a gélbe vájt két párhuzamos lyukecor antigóntartályaiba. 

Bizonyos prodiffúziós idő után ez ozones antigének ösísqolvadnak, najd 

immunolektrof carózic-ker ninácn egyes antigén folytonos procipitációs 

ivet alakit ki az laoangólbem, Eredő ti log as imramgélbe vágták a fel

viteli helyüket, majd antitestnontem gélbe /18/, A raódszor frakcioná

lásiek ellenőrzésére alS;aLnas /19/* szeparálás! kiaórletok minosógét 

lohet so f’X * ségővo 1 kontroll ülni /20/, P4c - ílanoen /21/ a nonbranpro- 

fcoimk irafccionúlását követte nyonm fúziós rokétaíiananeloktroíőrézi 

goi, A oódszar további változata az intermedier gólos fúziós rakéta 

imunoloktroíorázis /22/, Az utóbbi aretbon a felviteli bolyokat йе а 

polispecifikus inrannazóinraot tartalmazó gél hozó nonoqpecifikuз ionim- 

szox’unot tartalmazó gólt épitonok bo, A nódozor adott protein frakciók 

közötti megoszlását óc egyéb proto izekkel való szennyezattségót mutatja

ki.

2.2,4. intor^diav -óles iocimMk

1970-ben Stephan ős Ir ahn /2 У publikáltak egy nódazert, mely a 

kereszt iamunalektroforóziskcr kialakuló ponkek azonosítására szolgál.

ücnospocifikus ianunszórunot tartaton zó papircsíkokat fektettek át a

a gélbe diffundált. Ezután az 1,2, dimenzióéu gólon ós ez 

dimenzióban szeparált antigéneket elektronos árun hatására juttatták 

az imungulbe. Axel sen ós Svandsen tökéletesítette az eljárást és ke-
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reszt toarnclek tr of crézi s se 1 Исхак imáit a./34/ Műig a oód; 

bon mikrobiológiai alkalmazást nyeri /29,20/.

OlsosGT-

2,2.5. AfÍ’inoolek tr^foró zia__

kidolgozása %-иашхт nővé boa rda&iik /27/. /Szinonim 

olncvossé safes kereszt afi'iao- iuoinooloktroiorósis# kereszt iauuao-offino- 

o iektroL oréziay

Az cifinoüioUtroxoréalűOQ vizsgálatoknál oa elektroferatiku 

választott iuhorjokojp mouse ke t tartalmazó gélcsik és az 

inieraouier gélt üntenek. Да Intermedier gélbe olyan anyagokat építőnek 

be* melyeknek a fehérjéldíul való kölcsönhatását akarják vizsgálni, да 

inaungólben képződő px’oplcipitáciés ivók az átiaemti gélbe beépített 

nyaggal mű reagáló komponenseknek föleinek

A glikoproteinok szénhidrái részének strukturális jolleazóse 

Ilkáit föladat, mivel a szénhidrát láncok túl bonyolultak. I 

a glikqp rotálnék egy, vugy több szénhidrát láncot tartalaaznak. A iok- 

ürrnel történő biosrpocifikua kapcsolódás könnyű lehetőséget ad a 

túra vizsgálatára.

A lekiin nüvónyU eredetű protein, moly speciális struktúrája - 

oinüiis helyzetben alforD-glilkóat ós ali'a~D~mannózt tartalmazó - gliko- 

pr ótainakkal az antigén-aatitost reakcióhoz hasonlóan procipitáíuaot

alakja a c

kolbászt imune lektr oi orós i s intermedier gélé a változatát használták fel 

arra, hogy kahles biológiai folyadékok speciális struktúrájú gtikepro- 

toinjeit azonosít sók /29/. Ezeknél a vizsgálatoknál a

A

1 ко zó

rt, hogy

alin-A /28/.hoz létre. A le к tin tetr; a



- i3 -

tött ccmcanavalin-A-t ópitik bű as iaíemoáier gélbe /30,>1.32/.

Jól aegválasstott kis.iioU föltételük küaött a 

üetii glik<£rotciaeknek bóí/cÍiíő anti.án-ant ite&t piecipitátmack 

a koresst iuausQlektreforéaises ioaoa poll specifikus isrames rmot

jelennek

Aselsoa /28/ IJVp-bon oegjeleai cikkében basaáiaoit огхч>1, hogy 

a keresni aíf i^e-iiMUiioelaktrofapéaiet oég aóly«bb aaerkoaetlmtatä»» 

ra is fel lobot bausmálni« A lektint aiid s&aaad, aind kötött állapot

ban baápitotto

iá lie оsörbe-

•6«

intoraoüier gélbe* A auásaor segítségével el tudta külö

níteni asckot a gllkcprot eiaekot, amelyek egy Vagy kettő, illetve kettő

nél több kötőhellyel reiidelkesaok* A saoiekcié alkját as képest, код 

saábaü lek tinód csak ások a glikcprowiaek reagálnak, auelyek kettő, 

vagy annál több kötőhellyel readelkaanak*

Figyelésire aélté, bogy a. lekuin-^olissaha^ld öiospacixibus 

élteié segítségünkre lobot abban, bogy a ssónhiőratokát eioktroíeaflézl 

col vizsgáljuk* Ömellett a kfipccolódás an-igenitust is kölcsönös a ssón- 

blürátoolekulákikk• és affiae-iütiuaOuloktrelérési s távlatokat nyithat 

ueg a Esénhidrűtok &öcrkes»tának pontosabb, oélyebb, alaposabb mogle- 

í'ése fölé.

Er/11 vesette be kát közlés antigénrenÜEaeEr kvalitatív ős kvaa- 

titativ SsosobasonlItánára A6, 33* 3&/* As ogynás mellé, ugynástól 

ghatárosott távolságra ülholyusott felviteli haljak siskától függően 

több antigénre nässer össaevotáso is eivúgeahete* A aucesséuo* felviteli
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helyek aaoBos antigénjeinuk aügíolelő preeipitécióe ivük dupla-tripla-, 

tatra-» sí íj. alak ói ölt ónak. A raédsaer iouotőcégöi ай ktilönoöző karosat- 

liamnoloktrofarésiaee aintáaaíok analízisére /©cészaágos és beteg 

rua, saérun és egyéb testiolvadék azonos és oltáré kooponensoinek kiau- 

t a tusára/ inaiéit proteinok integritásának /55* 30/ vizsgálóiéra. Érzé

kenye» leköt vole detektálni antigének közötti parciális azonosságot /3?»

30/.

2.2.?. Sav iqgunelektjr^orésis

iöktroxőré siót КГ4П /39/ azzal a céllal dolgozta ki, 

bogy proteinír akciókat, különböző ontigénrendszóroket kvalitaíivo és fon 

íiíatlv© össze tudjon hasonlítani.

A sáv

A sáv iium^lüktroiarézises lenes hér да gélt tartalma.

1. olníagól

2. kontakt gól /"üres" agaróz, antit© silentes agaróa/

116 boly©sett azonos aórotu, в vizsgálandó 

Hintákét iaserí auaayi ségbea tartalmazó gélceikokból áll.

túl bonyolult, a

ф arra, hogy as individuális precipitációs vonalakat kivágjuk, s az így 

nyert antigén-antitest komplexe Lot noaospeeiiikae Immun szérű® olöúllitá- 

9ftm haHanáljuk lel.

A sáv imuao lók írói őré ni st elsősorban antigének azonosságnak és re- 

konságáistík vizsgálatára használjuk, /3?» 40/

A módszer segítségével különböző poiivale:

A uiataoél
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tn BZ esetben a aintagél egyetlen 

gélcsikbél áll, аз antitest tartalmú gél pedig annyi rémből, ahány in- 

aunsséruetot akarunk vizsgálni.

imune lektroi'őré siet korosat iiaaunoIoLtrüforésissal Er/11 /41/ 

kombinálta 1969-ben. Höben a variációban аз о loh tr of uró ni sa s gél és aa 

antitest tartalmi gél közé antigént, vagy antigéneket tartalmasé gé le sí

kot helyesünk, Tlj orrún ös í Amdahl /42/ neabránprota 1::eк el Ion termit lu- 

munoaórum spéci*itását vizsgálták segít cégével* A sáv- korosat imunelokt- 

r í oróssist »»absorption in situf»-nak is nevezik. /38, 43/.

A rakéta és sáv ÍDnm:elefctrofarésie kcebinóciúját is Er/11 vo20t~ 

to be /44/. Axeleen és Back sikerről all aláásták antigének közötti 

nos:4g és parciális azonosság vizsgálatára /3?« 4o/.

spektrumát is ős; 30 lehet vetni.

A

2.2*3. j№Sojjzeletaió я„ technjkg

A Badi- féle iiiEmnosaolskciée technika /45/ & könnjjü láncok azono

sítását te. ni lel te tövé. Aa egyik ti^usu könnyű lánc ellen termit la» 

nuasaéruűot tartalmazó gélben végzett Ь.,пшш loi.tr oí’orősis után c 

eip it. .álód ott iíaaunglobuliiiak tipizálása а Ье^уои&пуов (brabar-Uill iaaa- 

félő iiitjuxw iakir oí'érésiénél történik*

2.2*9*

A Platt-féle módosítás /46/ lehetővé teszi komplex antigénkeverében 

belüli egyes antigének idendifikálásüt• A komplex ontigénkévorék szépa- 

ráláss ao«0%©ciíikuss taainsaérMaot tartalmadé gélben történik* /1. di- 

aonaióáu juttatás/* A gelbe beépített antitest a ucgfelolG antigénnel
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rongálva pvocipitációs ivót alakit ki, a többi antigén eloktroforeti-

igfalolöen olbülünül. ka a technika egyben а 2. di

menziója futtatás után kialakult proeijiitációs móntúzatct is loogy 

rüslti.

kus mobilitásának

2.2*10, Fordított y^l^tomiMl^litroföréíais,,

/47.

40/ alkalmazták elsőként. As eljárás antigén tartalmú gélbon vég sott

g. A3 immunizáláskor képződő antitestek 

mennyiségi változását lobot ságitBégével nyomon követni.

A fordított rakéta immunoleкtroforósist Svondson és Axel

Immunolaktroforézlsnok felel

2.2.11. Bradyell_éj Barett által mód ősit ot tekére az t_ l±jnun£le Lrtr oijoié s_i s_

A korosat iamme leletről erezi a alapján a fokérjekaopononsek íaomjiaú- 

gi maghatározása olög nagy hibalehetőséget rejt aagába.

As elektroendosaaózls miatt a precipitációs ivek alapvonala 

ogybo as 1. és 2. dimenziója gól határvonalával, oniatt nehéz definiál

ni az alapvonalat, в őzért pontatlanok a mérések.

graduell és Burnett a kereszt immune1aktrofőrésis Clarke és

gbizhatósága érdé-

esik

változatát módosították a mérési eredmények nagyobb 

kében.

iiikrcuódszert dolgoztak ki. Az 1. diuonzióju futtatásnál a leaozok- 

ro kiöntött 1 os agaróz gól mindkét oldaláról Qgy-egy gólcsikot távo-

litanok ol. a maradék gélt hat egyenlő részre osztják acélpengével, s 

egymástól néhány aillméter távolságra csúsztatják. A folvitoli helyeket 

közvetlenül a gélesikok szélére vájják. Az 1. dimenziója futtatás után
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с le cakókat acélpengével másik üvv&loa&esre teszik át« As iiaoungél és 

as 1« aixtóusiéju agaié» 0él határvonala érinti a felviteli bolyét«

Jelenleg a kerecstjuasunaiektroxáréaisnak &z a változata ssoigáltat- 

Ja a legaegbiahatóbb »auráéi adatokat«

£*£*12* JliJira^éssosp^

Aa e lstc&roMgaan&ifluslóa uád szerek széleskörű űliüiHjeUéaóuek /4^ 

legnagyobb akadálya a nagy iaannssósuu szükséglet« btepkaa és Praím 

/51/ 5*5 ou-es iivogiauisek aifcaiiaaaáaut vezet "bók be a vizsgalathoz 

üStüisáigea Imaimsaérua ne any ingének ccökkontéeo érdekében* A vizsgálat 

rubin és szeuiant cnut ik*s ш ükét tecs lebe tévé«

2*5« Д kvaniitaiiv 1ц;дцао luhtrof ősé sls technikása

2 • 5.1 • J^ktr^£j*á2^^e_í^süii.uíi

Eventivativ üx^unolektroforésis coljára speciális készüléket szer

kó esteti Lauroli /51/« több cég hős főágaimba ilyen apparátuso

kat. /banc}’: Laboratórieudstyr А/S, ЫЗ-Produotűr ÁB /52/* "Kultiphcr 

£11?», fleckaan /33/ Bender /49/, itedae /54/, Hetalloglae /55* 56/,

HiUifiure /57/, Vogel /5b.59/t Beiiriaguorke, A legaegfoloiBbbek azok 

a Loreadcsások, amelyek bistccit^ák а saaezek hűtését« Az elektroi’oré-

sices készülék feleziao alatti hűtőse iruli&ok közvetlenül érintkesmk

gíeledS hűhórséklsten tart-аз о iűktrofaeéziseE Icuaeaoksol, Így asokat 

54k* A hűtős uogoldiiató conp viszel, vagy »ßS®» hűtő folyadékokkal« A 

hűtőfolyadék állandó árnialnsát cirkulációs pucával oldják aeg. A bÜtő-
<s==£

I 5 ^Gs» I
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folyadék hőmérsékletét as olektroforézia alatt teruelődött hŐoony-

Ha a hűtés túl intenzív, via csapódik a gél felszínére és a felviteli

gfolelő, a gél<holyekbe. Ba a hűtés

alatt meginduló párolgás a gél kiszáradásához

belüli aagas hőmérséklet 

>t. Л gél belseje és 

a kUiofolyasiok közötti nagy hőméraékletdifbroncia labilissá és kevésbé 

roprodukálhatóvá teszi a rendszert.

Az eiektroiorózist ainülg vízszintesen olh^oaott készülőkben kell

tatás idejére, Így óvhatjuk aeg loginkább a különböző kedvezőtlen kör

nyezeti hatásától*

A készilákhoz platina elektródok és pufbrtartó kádak tartoznak, 

liogfelolő pufferkapacitást az 1 liter tói* fogatú paffer tartó odónyok 

biztosítanak*

2.3.2. Fa^^ltsógíorrás^

Kvantitatív iaaunoloktr oiorésise s viasgá latoliioз 0-300 V feszült-

sógtartaaányu egyenáram feszültségforrást használunk.

tiltása a cn-re eső faszültoégkülönb-A fehérjék eloktroferotikus 

aégtől függ. Est a potenclálnkülönbségot legjobb voltat őrrel

a gólbon aérni. A tápegység ugyanis a teljes potenciálkülönbséget 

tatja,

tartó kád, elektródok környezete, gél, stb./ létező diforenciákat.

tükrözi vissza a rendszeren belüli egyes helyeken /puífar-

ib feszültség ugyanazon a hőmérsékleten felgyorsítja a fehérjék

zist is növeli. ílagyobb fe-eioktroforetikus migrációját, de az
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caülli Lég о so ten több hő ternalődik, offektivobb hűtősről kell gondos- 

kocini. A hőoéroőklotcmoi kedés lecsökkenti a gól viszkozitását,és 

ao a puí’í'or vasetoíépooségo, s uinüoaok a tényezők befolyásolják a 

bilitást. /60/.

2.0.3, £4ifer_

üoktrof erózióhoz használt puffer pB-ja áltálé

ban 8,6 /7/. A 6,5~0,2 рй-ju puffer Ionná cptisális os inoanprecipitá- 

Ció saoapontjáből, a puffer könnyebben siabilisálhat ósága, valaaint 

alkaloazott antitestek izoeloktrcaos pontja niaít használunk aagasabb 

pH—t. A loggyakrabban hasznúit puff erek a Veronai, pH s 0,6 /61/* Vero

nai acetut pH e 8,2 /56, 62/, Varmol-acotut-clorid pH s 0,6 ós 7,4 /63/, 

Voranal-Tris pH к 0,950,0 ős 8,6 /64,65,66/, Veronal - Trig - giicin pH= 

0,8 ős a,7 /42,61/, fosaiét pH = 0,6;7,4 ős 6,5 /40, 67, 60/, Trie-foaa- 

fát pH s 0,6 /63»/ Iris - giicin pH sj 8,7 /69, 7 c/, Tl is - unióin sav pH« 

0,6 ős 7,4 /?1, 72/, TElfflD - асе tát pH = 6,5 /26, 73/, borát pH e 8,4 

/74/, giicin pH s 1о,3. Л fols relééből is kitűnik, hogy a kvantitatív 

inaumloktroi'orőuiее3 vizsgálatokat pH = 6,5-lo,3 pufforekbon végsik,

A puffer aogvólasztása a vizsgált anyagtól ős ca oloktroforózis kürül- 

uónyoitől függ.

A kvantitatív

2.3,4. Gól

lek tro;.oró also o vizsgálatokban köze gkent leggyok-KVantitativ

rabban agarőat ha namálnak, mlyot fiai kői és kóniai aódcaorekkel állí

tanak elő na agárból. /60, 76, 77/. A kér© okodé lombon legelterjedtebb
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agaróa kéesitaények ab* Industrie Mológiqee Francois©, Bebringeerke, 

Bio-rad, Cal bi cehem, kites, Soveral4:iles, Fisher, General Biochemi

cal в, Marine Colloids, Sterna Chemical Со.

Céisaorü a vizsgálatokat minél kisebb dermedési hősársékletQ, s 

minél kövesebb töltéssel rendelkező részeket tartáLoozó acaróssel vé-

térben folyadékáram

lást indítanak шо annak as elektródnak aa Írásába, amellyel tölté

sük mőgegyanik. Est a Jelenséget оloktroendozaosisnak nevezalik /78/.

geaai. A gulmátrisbE risált töltsék elekt

Aa onuosuóaij^wűtas dél használata Ionra as ideálig, ennek olGúllitá-

súra irányuló kisórletekbon módosították as agaróat. A módosítás, a 

tül töt í részek о zárnának csok.^ntó többféleképpen oldható паз*

1. Fisikai tol té sültávoli tág pl. qUE üephadesön vé esett icao 

révei /50, 73/.

2* Kémiai töltéroódcsitúa. Lass /80/ dolgozott ki egy eljárást, 

gműII^oI a ssulfát Ilidről isise és a - CÖOH csoportok 

nak redukálása révén kiváló tornókot kopott, do a módosítás 

során as agarós degradációja is bokövotkozott.

2. As endoaaósict kiváltó csoportok telté sóval el lantéi es töl

tések bevitele a gélbe /?£/•

4. A töltött részek arénának csökkentését úgyis elérhetjük, íia 

viszkozitást fokozó adalékanyagokat adunk a gólhoz. Johano- 

son ós Etonilo /81/ metilceUnióst használtak. Skude és Jeps- 

/82/ glicerint adagolt a góllies /políakrilanid ós agaróa 

koverékóbes/ hasonló célból. Schuller /7V ós ntsi hidrosi- 

Qtilcollulóst használtak as ii:inunglobulia-A /lg-A,/, immun-

• -i
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globullzt-M /iQrW ős alíQg-4! oennyisőgi aegbatározására* Vőleoőüpük 

eaerint gélből! eüiotiok és a ionos polimerek koaötti 

кснрЗвакбробйА», vajy a jelentő« v is skcaitásnbvekodős csöklzenti aa

©Icktroendüaaóaist. A hidrra?rJetileollulós beépítésekor fokozódik as 

anódos migráció, Így tökélete„abbé válik а пащг aolakulamlyu és kis 

о la ktrof erotikus mobilitása proto inok vizsgálata* Laurel 1 uc Рогазш 

/79/ korccBtfcütőseb nélküli poiiakrilooidct alkalcmstak; additivusa- 

kónt.

Да agarőa kasconti'ációja 0,8-1,Б fi küsött váltónkat* de leginkább 

as 1 s:-oo oldat használata torjáét al* A gól vastagság» 1, 1,5 mm* de 

og'jqe esorsók 0,5 és 0,? ш-eset is kasanálaak /4?/* A fcoresstiaou»- 

elektraferéaiaes viacgálateimül as 1* dtoeaalóju futtatást 1,5 m* 

vastag gélben, a 2, Uiuonsiőjut pedig 1 ыэ-esben a legjobb végesül, 

коl2/ as antitest tartalmú gél felülfolyácát elkerüljük* CélszerQ а 

irvautitativ immuné lektroforő aise s vizsgálat őket mindig ugyanolyan 

vastag gélben vőgosm, mivel a gélvastag cég befolyásolj a a bőaéraók- 

lotet, a £©■ szült sőg- óraraorusaég viszont, igy a gólon belüli mobili

tást*

As agcwés Jó, de nem ideális koaeg. Gyakren találkozunk as iroda

lomban aás gélok albalaasasaval* A ssarsíik ogy zésso olyan vizsgála

tokról számol bű, as®lseknél ninüfcót diaonsióju futtatást as agárós

tul oltóró közegben vőgsik.

Uzugg /05/ ontcroiceiaaal kapcsolatos vizsgálataiban ugort baaanált* 

Logos és ounkatársai /84/ agaiban faitatták as IgG~4 és agaróaban as
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IgA-t és IgM-et,

/Ь/. vulfulóa-acetat használata.

A oaabráa vékonysága alatt a szükséges iouunszértua oonayisóge kicsi, 

használata ősért gazdaságos. A nem precipitálóüott fehérjéket is köny- 

ßyü cltavolitoni. A ragbatávozás gyors, a aetabrán jó hÖtransziortja 

alatt alacsony áranoröa:.óg aellott is nagy feszültoéggel lobot dol

gozni* Hagy előnye, bogy endozmózisaentes. Mivel emiatt az antites

tok bíród os migrációt mutatnak, az eiektroiorézi 

ro kell beállítani /53/.

/с/, Pollakrllaaid gél alkalmazása.

Hormül poliakrilamidban az ioaunpreeipitátunou j

szintotikus uakrorutilmlüris poliakrilaaiaot állítottak elő /14 -os 

oldat, ezen belli 4o % bisnkrilaaid/65/. Ka a raóüiua azonban 

nyúlt olyan jónak, mint az egaróz.

Gyakori, hogy más gólban végzik az elektroforézises szeparálást 

ós az immunoioktroiőréziat• Ilyenkor a legnagyobb probléiaát a kétféle 

gél közötti endozmózisbeli különbség jelenti.

/а/. A pollakrllaald-agnróz gél kápolnáé ló nagy fölbontást bizto

sit az akrilaiaid gélbon végzett elektroforósis, vagy izoelektroaos 

fokuszálás miatt. Joí mason /Ы/ az enoozaózie csökkenté 

a deionizált agarózboz viszkózus poiiaort adott. Grubb /76/ pozitív 

töltések bevitelével javította az agaróz és a poliokrilanld közötti 

enc.ozQózis különbséget*

/Ь/. Johnson /Ьб/ aa oroamukoiti genetikai variánsait ar.aróz-ooll- 

akrllamld gólkoBüii.ác jóban tanulmányozta. Laurel 1 ős Per soon /В?/ puli-

ű puffer pü-ját 6,5-

alokulnak ki, őzért

bizo-

őruoké
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ш i i zult , к. Г d -;.t lsei %й се ke t 

róahoe.

tartalmazó poliakrilamidct adott as aga-

/с/. Az alfa^-iäntitriptsiii vizsgálata legtöbbször agy történik /öü/, 

hogy as 1, dimenzióju futtatást iaaaénvité ..ölben végzik* a 2. dimenzió- 

jut pesig akarókban.

/d/. és Japeson /32/ t j ol iai-r ii amidbua vég sott isoelolitromos 

fókuszálás után ^Qliakrilauiáobs ur.aró» ka ve rőtében /poliakrilamid kon

centráció 2eg/l* agaróa koncentráció 5 g/l/ képzett prseipitátumokat 

vizsgálták.

A különböző gélkcöblnációk többé-kevésbé áthidalják as agas-óa endoz

mózisából adódé nehézségeket, azonban а probléma véglegesen csali akkor

és enúozyózisaeutos gélt tudunkgoloódni, amikor teljesen töltófog

előállítani.

2.3.5. locmnaaét-ua

A kvantitatív Immunelektrofőrésises vizsgálatokhoz szükséges 

szérumot állatok iszaunihálásával állítják ölő. A leggyakrabban használt 

kísérleti állatok a nyúl, a kecske, a birka» a ló ős a touguriaaloß.

A különböző állatok bizonyos antigénre о-ott iamun-válacza egyrészt 

gettó ti kuean determinált, másrészt fogg az antigén típusától, a be a ott 

eózis mennyiségétől, az alkalmasétt adjutánstól, az oltás helyétől, az 

egyes oltások között eltelt idő int exv&lluaok hosszától, valmint az el

véreztetés időpontjától.

Csali olyan antiteste kot lehet alkalmazni kvantitatív i asunelektro- 

forózlses vizsgálatokhoz, amelyek elektromos térben a gélen belül nem 

mozdulnak ol. Ez idealizálás, mivel az antitestek elektroíoretikusan
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heterogének* EIL a gyakorlatban az antitestpopuláció átlag 

ró uouílitűea eiérbetö* A zéró mobilitásról való eltérés hatással

van a precipitéelóe ivek által bezárt terület ás az antigén mennyi

ség közötti összefüggésre. Krjóll és atal az antitestpopuláció 

ideális viselkedésének kimutatására alkalmas mód rt dolgoztak ki

/09/* A rakéta immunelektrororésie beiGjezbaóee után újra íeivittók

ugyanazokat a mintákat ugyanabban a sorrendben és au elektródok polari

tását felcserélve újra eleltroioró alsí végeztek* Ugyanazokat a precis 

pituciós ivaagasságekat kellett volna ebben &z esetbon is kapniuk, 

az ettől való eltérés a záré mobilitástól való eltérésnek felei mag* 

Standard alkalmazásúval a probléma figyelmen kívül bag у na tó. Adott 

rendszerben a proteinek mobilitását egy elektromos és egy endozmótikus

igyál asz tásá- 

biztositiiatö. ilyulbiOi termelt 

antitestek pH = 0,6-nál Vb mmól/l-nái mozdulatlanok elektromos «érben.

tényező Ha tái oaza g* A pH ős az ianerős-eg megfelelő

val az antitestek nettó zéró uouiütai

ezért a nyúl kitűnő antitest forma, a kvantitativ immunéioktroíőré- 

siess vizsgálatoké* szinte kizárólag nyálban termelt antitesteket

h&szadinak. Jóval kisebb mértékű a fcseeke és birka immun szérum alkai-

s nem egyértelműek a ló és a tengoriaaluc immunszérummal

csolatos eredmények*

ő,í»~iól eltérő pH értékeknél végzett elektroimuunuüiaziós vizsgú- 

latok esetén búr00 módja van annak, hogy elkerüljük az antitestek nea 

ideális viselkedését* Az olyan antigének esetében auódó nehézségek inspirál

ták ezeknek az eljárásoknak a kidolgozását, amelyek oioktroforetikus 

bilitás tekintatében megegyeznek az alkalmazott antitestekkel*
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/pi. Iga, subtillsin/.

1. Bizonyos mit 1 teert populációból! frakciókat el lobot távolíta

ni lonesorés kraaatoörafóiással. /90/.

2. As antitestük káaiai módositávval Д^ехтша /50.91/ ás Grubb 

/15/ értek ol jó erodaónyokQt. Bjo; pH a 5-nél végzett aoghatáro- 

sásra tette alkaloaeoá as IgG-t karbmiláláscsl, Grubb paciig as IgG- 

buli COOH csoportok káaiai módosításával tudott sikeres IgG-mnayisági 

maghatározást végezni pH a 10,3-nál.

3. A kívánt mobilitásu antitestek аз antigének aagfe lelő szolok-

tála sóval is оleállíthatók /90/.

löki rof őré si see vizsgálatokban a lőhető loghi- 

gabb tisztított iramún szérummal célszerű dolgozni, a ivei a no a precipi- 

tálédott fuhérjóket ol kall távolítani a gélből, e igj/ a háttérként g- 

úéa is kisebb mértékű lösz. A precipiíáíuaok külső oűgjolonésőt a nem 

procipitáló antiszéruo proteinok - "Ballaszt proteinok" - jelöniéte 

befolyásolja. Kiíróié an alkalmas iauuassórua tisztításra a Stoinbuch 

és Andren /92/ által kidolgozott kaprilsavas ölj árus. Hót tér fost odó s 

szempontjából az ai‘fioátás^rómat«gráfiával tisztított antitestek ad

ják a lógj óbb eredményt /93/.

A tisztítási eljárások utolsó lépéseként cél szőrű az olektroforé- 

sisos puftőrrel sásában üialiaáltatni 

hoz adott ixauunsaórum kis mennyi cége miatt a ms közegben végzett dia- 

lizálás som okoz problémát.

lionospocifiins ionunszóruaaal rakéta ioTonelolctroiőrézises vizsgá

lat dkat lehet végezni, a polispeciflkus ioousszérum a korosat 

oloktrofőrézisben nyer felhasználást. Bakéta immuneloktroforézis ©él-

Kvantitatív

immun szérumot, bár az agaró a-
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jára ©ligospooifikus immun aaér un is felhasználható /34,94/, ha a kí

vánt proc ifi it át urnát biztoson tudjuk azonosítani, Oligospeclfikus im- 

uunsaőmuaal egyidejűleg több komponens mérése valósítható 

proteinok közötti arányok árrésére is fel lehet használni• íládióaktiv 

jelölés után a pollcpecifikus imunszérua is al* aloaaható./93/•

•О. s a

2*9,6* j^^aunjöl^i^r^oi^a^^s^lOLwaök^kiüntő.se^aa JLiGiitrofjoróai^ 

kb£ujU^aiioA*_a_loia£S£k—twábbkoaölé^.^fűEtég©^

Megfelelő icaaunsaértta titor elérőre érdekében go log, kb 5o C°-os, 

vízfürdőre helyezett egsróaaal ‘as 11 elkeverni аз an ti teste kot.

ontják /61/, vagy ©lőre óiké- 

saitett keretben /10/ kóositjiik ©1 аз Inaunolokíroforóaises lone at.

Аз üvegleneзек nöroto a céltól függően változtatható, аз on tit üs

tökkel való takarékosság ötkr&aéreta loaoaek alkálaaaáaához vezetett.

Аз üveglemez aérct© аз oloktrofarotii.us föltételektől és a vulasatott 

apparátustól is függ* Az livegleaeaek vastagsága a bő transported be

folyásolja* A gól kiöntése előtt as üvo glome aeket gondosan aeg kell 

tisstitani 6в vízszintező asztalra kell helyesni. nagyobb méretű le

ső sok kiöntésénél о gél idő előtti sagaeraedósót elkerülhetjük, ha 

аз üvoglonest előmelegítjük, vagy pádig papirlapot toesünk a vlasais- 

toső asztal és aa üveg kősó.

Aa imune lek troforésisos lemezeket megdermedőa után nedve ^.aarába, 

sisjd + 4 C°-os hűtőpultba tossaük. A felviteli helyeket ismert átmé

rőjű kis fémcsövekkel, vagy erre a colra szerkesztett speciális gól- 

lyukasztóval /96/ készitjük cl. A minták felvitel© automata pipettók-

rós és aa lmunsaérua о legyét Livogleoo
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•fecskendővel /61/,kai történik, a laikrotechnikában pedig Hamílt

A gól ős a puffer közötti ösezoköttetést/50, 61/ biztosíthatjuk

agarőzhidokkal, csikókkal, satu 6 papírral és vasa ónnal. A 0,5- 1 

szőlős agarózhidakat 1,5 $-oe agarózból öntik előre elkészített ke

retben /50/. Аз agaróa csikókat 1,2 - 1,5 %-oa agarózból öntött 1,5- 

vaatog gélből lehet kivágni. Аз agaiba hidak ős csikók kitűnő 

kontaktust biztosítanak a gól és a puffer között, kicsi az ellenállá

suk ős enciosraósie tekintetőben a géllel megegyeznek. Kátrányuk as, hogy

3

készítésük eléggé шапка ős időigényes, s a proteinokkal való 

zödés uiatt minden vizsgálati! újat kell csinálni. A nagy molekulák— 

kai való szennyeződés csökkenthető, a goi ég a hid közé dializálé aeab- 

raat teszünk.

Lényegesen könnyebb kezelni a vásznat, uolyet 1-2 ián vastagságban 

dupla rétegben sikalzaazuak. Minden ogyos vizsgálat alőtt deestillált-

vizben kell kifőzni a vásznat, majd pufferrei átitatni. 

Általáé a szűrőpapírt több rétegben keil elkészíteni, típusa leg

gyakrabban

A mintákat tartalaazó inaimé le ktr of orőzi sas 1

Но 1.

zeket az elektro*

totézima készülékbe helyezzük* A puffer ée a gól közötti összeköttetés 

Eegtarootése után az elektródokkal a feszültségforráshoz csatlakozunk,

A svéd Iskola /15* 50/ nagy feszültséget ée uraaerőssóget /20 V/cn, 

100-200 uA/ alkalmaz 10 C°-os hűtés raallett - az üveglemez vastagsága

Mas kutatók 1, dimenziója fut-

■t al-

, a gél vastagsága pedig 10,? - 1

tatásnál 10-15 V/ca-t, a 2. dimenziója futtatásnál pedig 2-6 V/<

/13* 97,96/. Ilyen kerülnényék közöttkalauznak, gólvastagság 1,5
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a bUtdei fcovo tolvajok та <%ш sslgoruak, ceegniiaas hűtés, vagy 

hideg

résig»« viaagúlatolsívt 16*20 őréig 1*€ ?/ea fooaültsSe rsölleit vdgsUu 

A kvantitatív l£oaiioicí:troáo£*6öic időbeli

tóié préselési, értettek elváré sóival teltfotteaitjiik /63/«

Л préoMsi ős tetette! «IJíaéeok időtartmát te estate a viaszéit 

ronteasrtSl füsgSea toll ■B&v&laeate&l« Altaltem jől beválik oz

Ы Uiémkbúl álló шШввшш

1« Aö olofetveCwAete befogásé se tanán tesstillátt vlaael 

tett ssQrCpqp Írről borítjuk До ЬиЪш^ЬшаФааша a gélt. A gél és a 

rOpepir fcöaS, valaalat a felviteli báliakba kurdit levegő a eél tomp*» 

teaémile« «esethet* S3 tompon oltorülhotC, ад a wOrGpaplrral velő 

beboritű© előtt a felviteli to%okot tejailllült visool töltjük aog»

voGí Ьа а felviteli bolyok fölött a eaüröpc^irt vékony távol 6«tya»»

2* Söybo nymfct ерй*го1*ш1Е a nőire /10 с/af/ Ш 13 percig* A

procipitőlédott fehérjéi, géléi~ fasiäjdi>oís e^Utogoo távolság.

3*. A lemtefeet i’iüloMető© oMUtefÜMA tetetlek 13-13 percig log** 

eláfcb hét Se^atS Utte, Oöj4 £. JCSStlIMIt ujöfeb 13 percig.

И® о ocste tál hassa» ideig tart,, előfordulhat, hogy c cél le-

c másik аз $regleme*61* IM olbur Iliiétjdk, ha оз irauncél kiöntése

сю log0,3 s
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részárit juk /61/*

Ä mosási eljárás után a limeseket hideg, vagy 

/pl heg szárítóval/ szárítjuk meg.

A precipitá tumok fosté

leg légár;

leggyakrabban 5 %**ee Cocraassie - Bril- 

1iont-R-250-nel történik, A festéket etanols jégecot: desztillált vias

4,5: 1,0: 4,5 arányú alogyóben oldjuk fal. öiXforonciáláahoz 

nol, gégecet, desztillált via ugyanilyen arányú keveréke о használjuk. 

Bizonyos proteinokra speciális festési eljárűeoi-at dolgoztak ki,

/pl lipoprotein /59/* cürulqplaaain /100/, haptoglobin /Ю1, 102/,

A nagyon halvány procipitációs ivók láthatóságát az alábbi módi 

kel lobot fokozni:

1, Olcsó és általánosan aliialoazható eljárás s polimerek

., polietilénglikol/ bevitele az antitest tartalmú gélbe./dosin

Kostшг és Holasek /105/ a halvány precipitátuaok látható »igában öt

szörös érzékenységboli növekedést észleltek, ha az imaingólhoa 4 g/l 

polietilónglikolt, vagy doxtrant adtak.

2. Jelentősön fokozza az érzékenységet, ha a kötött proteinek

eltávolítása után újból antitestekkel borítják be a gólt /104/. Бага-

vis és Somékor /105/ az Australia antigén kimutatására irányuló vizs

gálatukban futtatás után áztatás iüzbon a gél eltávolítása nélkül ten- 

gwiualac komplementtel mutatták ki a halvány procipi tát unokát. A 

kötött proteineket nem távolították el, mert a komplement csak az ita- 

uunácuplössekhaa kötődik. A módszer nagyon érzékeny, mert dotoktulja 

azokat az oldott állapotú antigén-antitest komple süket is, 

ogyébként a szokásos préselési, mosási eljárásokkal oltávolitottak 

volna.

lyokat
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3* gpociális technikák, molyok iáentifikálcsi célzat is szolgál

hatnak. /pl. autoradiograí ia/Юб/.

k.3.7. ^swkjSrtgkelgi*.

A. Kvalitatív:
— • *• • ** . —

As irmomloktroferézieoe leooaok kvalitatív értékeié a preei-

pitúcióa ivek azonosításából, azok serf elégiájának vizsgálatából áll.

A képződött precipitációi ivek azonosításának alábbi módjai ismerőt©-

eeki

1. A sintéhoz adott iénért antigén hatására a vele azonos

igfelelő procipitócios iv méret» /107, ЮЗ, 109/.

2. Ha speciális antitesteket adunk a géllel elkevert antitestek

hez, vagy az antigén mintához, akkor a se gfelelő pánkok aér-oto lecsök

ken /Ю8/,

3. A kvantitatív jjeaunelektroioréziskar kialakuló antigén-antitest 

komp leaser. bőiül az antigénül; és az antitestek funkcionális sajátságai

változnak aog, s ez is egy leüetéségot biztosit bizonyos fehérjék 

azonosítására /110/.

4. speciális festési oljárások alkalmasé

/99* loo, ill/.

5. A tandem kereszt lasimeloktrofőrézis is alkalmas azonosításra, 

ha az egyik antigén tartályba tiszta antigént viszünk fel.

6. As intermedier gél© a technikák a sonospociflkue áunun&zérumot 

tartalmasé átixnoti gél miatt szintén identifikálást tesznek lehetővé.

antigénnek

ie célravezető lehet
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В* Kvantitatív:»•»•»•»

A kvantitatív 1шш№ lektrof©ró bitkor képsódŐ procipitátunoh 

által boaáit torülot, illetve a precimitációs ivek laagaesáca függ 

ez antigének, valoaiat a gélen belüli antitestek koncentrációjától, 

kakóta iijau^löktroforáziskor a peak területének méréséből száaltott 

areünónyek pontosabbak a peak magasságának méréséből kapottaknál. A 

peak magasság és az alkalmazott antigónraenhyl ség közötti lineáris

akkor érvényéé» ha az eloktroíorézie teljesen végbo»összefüggés c:

nOKt.

A kerss&tloaanelcktroforézis során kialakuló, aikrohetsrogeni- 

itató sziaetrlkus poakok ecetén a pockok terülő te és az 

antigének koncentrációja között lineáris összefüggés van. А реакек 

területének mérése plaalmótérről történhet /112/, de elterjedi a 

papírra átrajzolt реакекаек megfelelő területű négyzetek számlálása, 

valamint a magasaág ős a szélesség összeszorzása /fJŐ/. A kereoztiram»- 

eloktroforézisss lemezeken a terülőtoőréa pontatlanságának legfőbb 

forrása, bogy az alapvonal nohezon definiálható. Platt koapjjfuteres 

érté és lést végzott /4е/.

Aa eredményeket ogy tetszőleges antigénhez, vagy antigén keverék» 

hoz viszonyítva szokták aegauni /1С6/ /pl poolázott normál banán 

rum, vagy titralt kereskedelmi antigén preparátum /pl Bein .agnerke 

férem* szérum /113/»

A módszer reprodukálhatóságát, pontosságát és érzékenységet szil)» 

te minden publikáció közli, a reprodukálható süti at a variációs koeffi- 

1 adják meg. néhány szerző adatokat közöl & Hanciná»teszi és a

táat

cián
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rakéta, immnelektroiorésie üsemhaecolitAróra. /51# 114/.

2*3,3« j kvaxitltati¥ ^BaguaoleUtjrofcgéaiji к«а^оа'-sí sjfcv.

Л rakéta és kereest i mmnelekt roiőrézia git©égével a szőrünk 

poaoaeoket /09/ mennyiségileg határozzák те* vizsgálták a saóruokcro- 

ponoasok aenuyisége ée e kor közötti öerzefttegéeGfcot /115/# a külön

böző betegségek során föllépő változásokat /116* 11?, 113*/, as anti

gének azonosságát# részié geo azonosságát, különbözősárét /25» 37# 38, 

40# 43/ - о зек a kutatások a taxonómiai kapcsolatok felderítésére irá

nyulnak - preparátumok tisztaságét /35* 36, 118/, ont.igének integri

tását Д19/, egyes komponensek /Oo-gloTvlin /КГ\/, c? x'a -ki /15/, alfa- 

lipoprotoinek /99/ olektrofcretikoe hoterogenlt&sát,

A módszert nagy felbontó képessége alatt kiválóan lehatott alkal

msai a polimorfismus vizsgálatára. «Johcnssou és Stonflo /79/» vala

mint Grubb /76/ a haptoglobin variánsokat, -Johnson /86/ az ©rocomukoid 

váltósatokat vizsgálta kereszt iamasolektrofcrésissol. Alpornek /121/ 

a glieintben gazdag béta glilioprotoinoííot sikerült felfele znia.

Laurell /12/ oz alfa^-sntitripszln kioroíormos és ncetonos kezelés 

hatására fellépő üenataráciéját mutatta ki kvantitatív loaunoloktroi'o- 

réssissel# ßeloyrotte es Lábbá /122/ 0 gembaprateáz és szabiilopeptidáa 

hatására bekövetkező kúrián sséraiabeli változásokat detektálta« As elekt- 

roiímimciifiusiós módszerek dafielenaiák /123/# koapleskópaodá s és köté

si jelenségek к imatata aára is alkalmasok« Lauroll /124/ w gállopitotta* 

hogy mielaaáa betegekben as inmung lobul look könnyű lánca és a prealbu- 

min# valamint as alfa^-aut itripsai között van kötődés. A tiroxinkető
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proteineket ^J-dul jelzett tiroainnal /125/ éo 14C-os tiioxinaal 

/126/ azonosították.

A módszerek la?oaatografálási kisőrletek kontrollálásában betöl

tött szerepéi az alaptípus változatainak leírásakor kifejtettük /14, 

IV* 106, 12?/. néhány рбIdát említettünk afir c mikrobiológiai alkal

mazásra is /24, 25» 43/

Bár a kvantitatív immunolektroforésiet leginkább а szór umfebézjék 

megismerésére használták, tanulaá. g - :Vk segítségével az izom 1шаа- 

Clobulinok&t /126/, a vizeletet /107, 122, 129/, nyálat /L2, 84/, a 

corobrosp 1nális folyadékot /54, 71, 72, 107, 122, 129, 13í>, 153/. 

isálat! natívat /132/, as eritrocita .ssabrónprctoinébat /42, 133/ - 

оsokat a kísérletek* t de tálja szakát tartalmazó gélben végezték -, a 

к ormod ok közül a hunun piacantál lac fogón kormon í, /134/, a húsán go

nad otr opint.

As emlősök körében végzett vizsgálatok legnagyobb része a rokon

sági kapcsolata fehérjék szerkezetében autatkosé azonosságai alapján 

történő alátámasztását szolgálják. /Vizsgálták egór és patkány, 

sue és pávián snérmi'ohé?jáit/4€/.

Az enziuolójla szakemberei számára is értékűé inforaöciékat 

gáltattak a módszerek alkalmazói. /15, 33, 35, 3$, 135, 136, 137/

A kvantitatív í.; uneioktroiorósis sokoldalúan alkalsazhatá, nagy 

érzékeny gégu gyere ás a odora kutatási módszer, A jelonlegi kutatási

>1-

fo lakat ok megoldása utáa valószínűleg az ugées biológia területén jó

val kitorjeutsbben tagjak alkalmazni. Kincsének még eléggé kiaknázva 

azok a lehetőségek, саза ly eket a növény tan, a fizikai kémia és az ipar
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£ sására щщ ihatna. Aß ipar ason bellii is elsősorban ez élelmiszer 

és oltéenya&toruelé ipar f 0IbassnúIhat ja frakcionálási és fermentá

ciós folyamatok optimállaálúsára, kontrollálására.

‘ . •• ; •

i

■ ‘ * . *

4
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з. М1МШ tä KidÁRASOK

оЩШМда3.1.

3.1.1. Anti-iu^^all^n.njtuleavó olöáiiitáqa ЮДОИЙ? -

A nyilak 100-100 dg tir ntitott esérua altjain oltóanyagot kap

tak nésyssor, két he to в idű in te rval lunokb an. As oltó és haraadik ol

tárnál a Cooplett Fround Adjuvane/CFA/~ban /130, 139/ enulgoált ol

tóanyagot subeutan, a aásodik 6b negyedik oltásnál аз aluniaiuahid- 

oltó anyagot intravénásán injektáltuk. A nyulak olvőrűstotóse 

аз utol.ó oltást kövotS lo. napon tört ónt. Аз iuuuno loktz’oi'oróaissol 

aogfololö minőségűnek talált iamunsséruaokat poolostuk.

As anti-iiuoon albuain nyúl savó t isst it ásót Har boo és Ing i lel /140/ 

esorint végeztük el.

rosid

3.1.ü. 2пи-1шг^п.роИУа1опа lójavó.eJőúllitáj^ ещйпр&ШМёШ~^ 

sajis Usstitása_

A 16 iuaunisáláoa Backhausa /141/ sosája »rillt történt.

A lé i—aniaérumot uédositott Mchtor /142/ eljárással eaésstet-

tUk. As onsinatikus hasítást és аз iomnssénim tisztítást ogy 

valósítottuk

lo ni lő antisaéruiaaoz lo ni do est i 1 lultj vis u t öntünk ős a pH-t 

1 И sósavval 3*6-ra állítjuk bo. Az oldathos 5 aß pop saint /górva,

Ló to sor kristályosított, 2500 egység/ adunk. Miután ez elegy egy 6- 

rálg állt ssobaliösaox’aőLloton, pil-ját 1 M nátriuabidrősiddel 4,6-re 

titráljuk, najd uililitorenkőnt 0,14 g amoniiiassullátct aelunk kossá.

írre

»Ö.
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<gy órai 33 С°-эп történő lukubálás után a reakcióélegyet ssbhaho- 

aérsóklatOre kittjük éa Xecanírifugáljuk. A feiaiusaó pB-jút 1 H-cs 

üáíríuahidroaclddsl рИ»?,0-ге állítjuk be és аз oldat minden ailili- 

toróaoz 0,16 gr aBuéniuosaulfátot adagolunk. A képződött csapadékot 

lo centrifugáljak. majd dosutilláit viccel szemben d-ialiaáljuk#

A ló savé tisztítását kaprisawral vógoaiiik el ötaiahuch ás Aad- 

гол /3^/ aódsaore szarlat.

3.1.3. ^ntWianan^pollvalong Mcskü-,_birko_6a nyulsavé„el^UljájBa.

A kecskéket ás birkákat karca alkal omual 5 ag/al koncont rác iája 

human szárúi fakárjekavarékkcl oltjuk. Аз oltások küzott kot hót te

lik cl* Аз ol tóanyagot CFA-^al o.iulgaul 3 iernübc© injektálj ok az ál

latokba. A harmadik oltáo a tán egy hónappal kaadSdaek a ciklusos ol

tások. A ciklus hárpia négy nap ónként ismétlődő oltást foglal magába.

A ciklusok három belenként követik egymást аз elvéreatotácig.

A nyálakat 133 - 130 Ag 1шаа szárú» fehérj©keverékkel oltottak 

négy alkalommal. Aa agyas oltások között eltölt idő két hót volt. Аз 

öl só és hom&dik oltásnál &z oltóanyagot CFA-v&l eaulgaált formában 

oltottak sttbeuton na állatokba, a jmlsoóik ás negyedik oltásnál ala- 

airdiw&idrcaciüofi adjutánst all-almaítank. L két oltás intravénáson tör

lést. A nyálakat na utolsó oltást fcbvotő iű. napon vára siettük cl.

3.1.4. Tongcriqalac^iiruunicálás.

iia tangeriaolaect nara&n nzáx'tuefcüéxje keverékkel Immunizáltunk*
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négyszer kát—két hűtős: időintorvaliusokbon. As olvóroatotós cs utol
só oltást kövutő lo. napon volt.

3.2. £
irakcló lil.-ból

0,13 И-os, pH s 4,9-0e 

ábra Kj/ brakció 111.-ból 1 % kaprilsav hozzáadásával táv öli tjük ül 

a szemnyeső fehérjéket. A felülu szóból /13. 6a 14. ábra K^/ DEAE 

cellulózon megkötjük a cárul oploznlnt. A DE Ah által megkötött cöru- 

loplazniat 0,25 й-os, pH sr 3*7 -ea acatátpufferrol oldjuk lo /13. óa 

14. ábra RjyA Aa újabb BEAS-s adszorpciót 0,5 M-os pHs5,7~ds acotát 

puflorrel történő lGoluúG követi /13. óo 14. ábra Ky/. A DEAE loccnt- 

rifugálása után

poliotilón-glikolt /РШ/ /lie = 4000/ adunk. Ennél а РШ koncentráció

nál aa IgA oldatban stared /13, és 14. ábra E^j/, aa Igf? kicsapódik 

/13* és 14. ábra A csapadékot tia ráca fiziológiás só oldat bm

oldjuk fel, majd a contrifugálás után kopott folülussót /13. és 14.

itátpufforbon eltumixolt /13. és 14.

adt ezapornatanshoa /13. és 14. ábra Kjtj/ 4»5 &

ábra Ejj/ boloöntjUk ötvon rács fo-afátpufíorbo, A kiváló csapadekot

PBS-bon oldjuk fel /13. ós 14, ábra K.,^/. 

A РШ-es kiccapás utáni itansbói /13. és 14. abra Kyj/ 

DBAE-s cdssorpciós eljárással kötjük aog as Igü-t. A DEAE által nog- 

kütött IgA-t 0,13 Iboo és 0,9 И-os, pHe 5,7-os oeoíátpufferrel oldjuk 

le. A eoatri^ugálás utáni folUluszókból /13. ós 14. ábra %ущ/ kát 

lOniunsauli’áttol kicsápjuk aa IgA-t. A csapadékot fiziológiás 

sóoldatbsn oldjuk fel /13. ős 14, ábra Kjj/.
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A Fx4'*I;cl0 III.-bél kiinduló aoibfrakcionálási sétál; a 4. ábrán

rántottuk fel.

Frakció III
400g
5000ml 0,13M Na-acetát pH'4,9 
+50g Kaprilsav (20° C)

1 .Csapadék
(kidobva)

Fölülúszo
400gDEAE
cellulóz

f
FölülászóDEAE ^ elidőz

PEG-45%Cöruloplazmin

f
FölülászóCsapadék

JOrész fiziológiás NaCl 
pH*6
ll5részAl(0H)9 
Fölülászó beleöntve 
50 rész 0ХЮ5М foszfát pH-65-ba 
Csapadék oldva PBS-ben 
Elválasztva Sepharose 6B-n

1
Immunglobulin - A

Immunglobulin -Pl
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3*3* .oAqfct го-oróalp

A preparativ оlektr oiőrésise s viasgálatot /iy a kvantitatív ia- 

jauuűAuktrci'orénisas visegálatokhos használt, errs a c^lra kissé áta

lakított Defaringwerfca típusa elaktrafcrásiaes készülékben végoatük. 

As átalakítás abból állt, hogy 0,5 űa magas peremet tettünk a kóbaii- 

lék totojére.

150 ш! gvondsen /61/ puíferboQ fosott 1 j5-os agar oldatot ontot

tunk as oloktroforésiees kádba. A gól aegderaedésa után 200 x 5 

os vályút káraitettünk a kád alsó szólótól 5 . Frakció III.-ból

1*ШШ cellulózon adssorboált coruloplasmiat tartalmasé mintából 3,6 ml-t 

1,4 ml 2 {8-oe agarral kevertünk össse 50 C°- A minta 3*2 g {3-os volt. 

A felviteli helyoe as agárral a 1 kovor-t mintát vittük fel. A felviteli 

bollyal egyvoaolban 7x5 au-os kis vályúkat késsitottünk mindkét ol

dalon, esőkbe braafenolkéííbel kevert 5 :--os albumin és 2 fS-os agar 

lil arányú köveróко kerül. A puflortartó edényükbe Üűü - büö ml bvond- 

eon puffert öntöttünk. A gól ós puffer kösötti öee-sokuttotésfe több ré

tegű kalikévássonnal bist ősit ott uk. Az ulektrocforésist 100 - 120 шАг 

rol négy óráig végestük. FoOyadékbUtéeawl akadályoztuk 

sott felmelegedését. As e lek troí orcáin befejeaée© után Whatman No 1 

tipuMt szűrőpapírt tettünk u gél felszínére, két porc múlva meleg lég

áramban aegssárltottuk. Brmfonolkók 1 ; -os metanoloe oldatában a ssü-

a gél túl—

röpapir protein tartalmú régiói megfőetbdíok. A cíiforonciálúct 0,5 {3-

os ecet savval végoatiik. A gélt a festett szűrőpapíron látható mintá

sat alapján 1 és 0,5 ео-оэ csikókra daraboltuk fel és kémcsövekbe téve
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lefagyasztottuk. Felolvasztás után a mintákat fúziós rakéta limun- 

olektroforézissel vizsgáltuk le.

3.4.

As IzoQlektroDoa fokuszálást 110 al-os oszlopban vétóztuk. A 

tódpuffort 0*2 ml etanolomin 10 ml desztillált vizbon történő oldásá

val készítettük el. Az anódpufior a következőképpen készült* 0,2 ml 

foszforsavat és 12 g szukróst oldottunk fel 14 ol desztillált vízben. 

Ao oszlop tültet készítóookor 3,5 В pHss4-6 Ampboline carriort elegyí

tettünk 8,5 &1 desztillált viszel. A 3,6 al 3»2 g 0/**O8 Frakció III*- 

ból DEÁK cellulózon odszarboáit cörulqplazmin szubfrakciót vittük fel 

oszlopra. A fotaissálás idője 48 óra volt. A futtatás ideje alatt 

2-3 W-os teljesítményfelvételt mértünk. Az oszlopot folyadékhűtővel 

hatottak, A fokuszálás bofejozóse után a töltet fölé desztillált vi

zet pumpáltunk, majd Uvicorúcn keresztül az anyagot frakciószedőbe 

vezettük.

3.5. MimséJL

A 3.3. és 3.4, pontokban le irt mintát ősziopkrómatográfiásan is 

tisztítottuk. A kromatografálást 50 s 100

végeztük. L'luáló puffórként pH и ?,6-os РББ-t használtunk. A 

mintát alulról felfelé áramoltatva perisztaltikus pumpával vittük fel. 

Az áramlási sebesség 80 ml/éra volt, a frakciók térfogata 5 ml.

A tranasforrin gélkramitografálása azé rumból ugyanígy történt.

s öephadex G-200

1*9
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3.6. ,g^lSfrgy»nträci£ aegí^tűf^j

Л fehérje oldatok fehérbetartatnának mérémb Spektrumom 2Q2-eo 

fotocsétoren végeztük гдо

kot Kjelüahl aikroeód szerra 1 meghatározott febérjepropará 

git cégével vettük fel.

>s hulláahoősznül* A kalibrációs görbé-

3.7.

3.7.1* Jteuno lej.trqfqrózij

Az immunelektroforézist Schaideggor /5.6/ iiikrotaódszorével vége

tűk.

76 x 26 üu~0s tárgylemezekre >-3 jsI 1 ',—об agait öntöttünk. A le

mos aiióüos szélétől 35 mu-re 2 ebi atoéröjü felviteli helyekbe a Frak

ció Illából kapott minták 3-3 xel-ét vitvük fel. Az cluktroiarézises 

futtatás pti as Ь,о—es boiátpufier ben történt, lo V/< 

lett 1,5 óráig, Elektrái urózis utua a lemnek a inukéi, oldaláról 8-8 

ome gólé tikokat vágtunk le, mjti egyik oldalra tisztit ott /92/ 

ii-huaan polivolens ló savó és 2 %-os ag 

tisztított ló savó és 2 fj-os agár ögy~ogy arányú keverékét öntöttük.

A leneseket nedves кшгйЪа tettük. Az antigének és antitestek diffú

zióját követő proclpitóció 48 órán keresztül ment végbo. kát követően 

aekot fiziológiás sóoluatbon áztattuk 6 óráig, majd natives 

rőpapirral födtük le. A festést Poneoau-S-s-el végeztük.

feszültség ael-

, a másik oldalra hígított.

a 1«



- 42 -

?6 s 26 ß-Ho tárgylemosókr« 3-3 ml 1 ‘/-os agarozt ontott Jnk.

A gél megdorosdóso után а 1шоа katódcs szélétől 19 

xérojíi felviteli helyeket Lószítottunk. Automata pipettával 54» 1 

nativ nyal-, ко о cl .0-, birka-, ló- és tongorioalac iomBszérumdl , vn- 

anint pop szirmai oiaéeztett ló ós íongorimalaC savót vittünk föl.

Az e lektrox orózist lo V/ca-el egy óiéig végért iik. Az olaktrof arésis 

kofa jósé se után a louos uinukét oldaláról 7-7

át—3

s ßolcalkokat

tunk la, najd azok bolyéra l-i ni 75-75 1 normál-humán szérumot tar

talmazó agaróz-gólt öntöttünk. + 4 C°* két napiß történő állás u- 

tán a loaoaokot nedves szűrőpapírral födtük lo, másnap hat óráig fi

ziológiás sóoldatban áztattuk, hajszárítóval szárítottuk, majd Coo- 

mascie Brilliant В-250-nol fostattük.

3.7.5* ^\talúnc§ eljárások kvantativ imounolektroioráai&aél

A kvantitatív immunéloktroioréaisas vizsgálatokat 1 £-oe Imíu- 

biose A3? agarózgélbon vég cetlik. A viz sgálu tolihoz beesőéit készülék 

típusa: Dehrlngoorke. A lemezeket visczlntüző asztalai öntöttük ki.

Az e le ktroforó rises futtatás Svondcon pufferbon történt. A puffer- 

tartó edények ő00-800 ml puffert ta talmoztak* A gól túlzott folpolo-

rkesatett speciális folyadékhűtővel oká

ig. Hűtőfolyadékként gliicol* via в lil-et használtunk.

A gól és a puffer közötti összeköttetést kalikó vászonnal biztositot-

Intezotbongodését 

dályóztuk

tűk.

Xmnunalektroforózis után a lemenőket szűrőpapír közbeiktatásával
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оуошз alatt 15 poreiß préseitab, ©at követően ogyaás után 15-15 

percig fiziológiás аб oldatban, najd újabb 15 porcig cte act illáig Íz

ben ástattuk. Végűi mlog légáramai rásaáritottuk a gélt а Ь 

/61/ A Ionosokét Gotsuassi© Brilliant В"££ВнпеХ, vagy Ponceau tí-el 

festettük, a differenciálást 96 5<V*oe ©tanéi* ecetsav és de&stillált- 

via 45s 10:45 arányú keverékével, valmint 2 f-os ©cetscwal v égő at ük.

J.uv JL^nojb к t r of oí4uílg

ВО x 5 s gélé alkot, oc3y 4 yU/l nomál huraán ezé rmot tartnl- 

Uvoglociearc holyesstünk. As antigéntarteüm 

esik köré acólhasáb mentén a lenes kátédos szélétől 2o

DG,” ott * 1QO T 100

s távol

ságig ont ite átmente a agarósgélt öntöttünk. Miután pengével a gél s: 

lét ogyone vágtok., acélhasáb mentén а Хеша bal oldalára 5*75 al 

1 fá-os agarés és 0,25 öl pepesinnel aaóaaíett anti-huoán polivolens 

ló savó keverékét öntöttük, a lemos jobb oldalára pedig 5,75 ol 1 fb- 

ош agarós és 0,25 iái kopril savval ti esti tett anti-huoán polivalans 

lé savó ke v éréké került. Mindkét preparátup antitest tartalmát 

nocra állítottuk be kupán albmaint tartalmáé gólbon végzett RID-tie 1.

3.7.5. K®£aii“i j^aauneloktro|<»Pésij

A M/u)i . *л1т,', 4

ICO x ICO ol-es üveglemezre 15-15 nl 1 f-os agarézi öntöttünk.

A gélbe oegderaedés után 4 db. 3-3 tál útjaérojü felviteli helyet ké

ss egymástól 2o-2o au-ra. 

Az rntijéíitartályokba 5-5 M ncz.t.ái kupán ssort4uot vittünk fel sut coat©

szítéttünk a lemez katódos szélétől 19



- 44 -

pipettával. As eioktrof orézist 10 V/<

1* dimenzióáu futtatás után a gélt 2 

kokra daraboltuk föl, nagd ügyönként 100 x 100 ua-es üveg lene sekre 

tettük át, A low sok maradék i-é szóra 12-12 ml 1 ;>-o0 agarózt öntöt

tünk, amely 0,9 ml kaprilsavvol tisztított anti-humán polivalono 

lésavót /9* ábra/, illotvo 0,9 al ugyanilyen koaoontrációju pepazin- 

nol aaóaztett anti-humán polivalens lósavót tartalmazott /lo. ábra/.

s feszültség mellett 16 éráig véges

ről ogy óráig végeatűk. As 

t széles ős 10 ca hosszú csi-

Az imrau.o loktroforó siet 2 V/<

tűk.

As újszülöttük küldökzcinoroaérunónak viasgálatát úgy végeztük 

ol, hogy minüköt dinonzióju futtatás ugyanazon as üveglemezen tör

tént.

100 x 100 aa-os üveglemezre 15-15 ni 1 5>оз agarózt öntöttünk.

A gélbe mogdermodés után egyetlen 3 

válytunk a lemos kátédon eső16tél 1?

ogy mintát futtattunk. As 5-5 лЛ, újszülött úüldükssinoroaérup IMP 

pononsoinok eioktroferotikus ösótválasstasút lo V/cn-al ogy óráig 

vógostük. As 1* dimenziója futtatás után acélpengével két részre 

osztottuk az üveglemezen található gélt. A választóvonal pontoi 

érintette a felviteli helyet. Es után a íehárjoatmtoa gélt oltávoü- 

tottuk, s as Üveg le mos maradók részóra 11,3 tál 1 f-oe agaró* és 0,2

átmérőjű felviteli helyet

-re. Egy lemoson tehát csak

ml popssinnel emésztett anti-humán polivalens lé savó keverékét ön

töttük. A 2. dioonzióju futtatás 2 V/cu llett 16 óráig ment végbe. 

As itt leirt módszer a Bradwell és Burnett féle aikrotechnika makró

vá itozata.
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B. Mlkrotochnika•т # т + т щ *•

A mikro korosat immune 1окtrofőrézi se s vizsgálatokat ?0 x VO ős

seken végeztük. A ?0 x 7050 x 50 a üvogl«

1 íj-os agarózt öntöttünk. A gél megdermedő

8 üveglemezekre 

után 8 darab 5-3 mm át

mérőjű falvitoli hullat készítettünk a Ionos katódos szólótól 15

• A2 antigén tartályokba a Frakció III,-bólro és egymástól 8

kiinduló szubírakcicnálássál kapott minták 5-5 M-őt vittük sei ugyan

olyan fobórjekonceatráelóban, mint a hagyományos imunoloktroforéal

sós vizsgálatnál. As 1, tiiaonzióju futtatásnál a feszültség 10 V/ca 

eloktroforetikua szeparálás idője pedig egy óra. Miután as 

-gfuttatott gólcsikokat 50 x 50

tottlik at, a lenesek nora^k részére 2,9 al 1 agarós és 0,1 ml

popsainacl emésztett anti-uumán polivalens ló savó keverékét öntöt

tük, A 2. dimenziója futtatás 2 V/cm-ol ló óráig történt.

volt.

1« ti imán sióban is üvegl-

3.7.6, £í&é t a.ina^nolektrgf

32 ml 1 /5—08, 50 C°-ra lehűtött agarózhos 0,? ml tisztított anti- 

human albumin nyulsavót adtunk. Az Így оlkószított elogyet 120 x 150

gdo rmodé ее után 3öntöttük ki, majd az imoungólmin.-es üvogb

mm átmérőjű felviteli helyeket koszitettünk, a lyukak középpontjai 

távolságban voltak. A lemezt olaktroforózíses készü-ogynástól 8

lékbe tettük. Arm alá helyezés után a minták 5-5 /öL-ót vittük fel 

a lyu. akba automata pipettával. Az imounelöktroiorézis ideje 16 óra, 

a feszültség pedig 4 V/cm volt.
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3*7*7* Jtoá£a_rakétg Jj.uaunQluUtrqioriSuij

9 ш1 I f-cs agaróat öntöttünk acélba sáb mellett 25 mn-es széle 

sódban 120 x 150 ш-es üveglemezre, A gól szóiét egyenesre vágtuk pen

gével, majd а lsaaz aaradék részére emésztett aßti-Ьшзйп polivalens 

ló savó és 1 t5-os agarós 25 ol-ét öntöttük /Ай ianunsaéuua agaróshoz 

adott mennyisége 1,1-1,6 al között változott as laounsaéitua, illetve 

a minták koncentrációjától függően./ Аз antitestaentos gélbe 3 да át-

mórSjíi falviteli belsőket kéé sütettünk, a lyukak középpontjai kösöttl 

távolság 5-5 ,, illotve két párhuzamos lyuksor csatén 6-6 ma, as u- 

tőbbi о sót bon a lyuksorok közötti távolság 2 volt.

A felviteli helyekbe 5-5 Ml mintát vittünk fal automata pipettái

val. Hatvan perces fúziós idő után 2 ¥/co-ol 16 óráig végeztük as im- 

nunkelektroforé ni st«

3.7.6. Átmu»ati_gólQs_i’uziÓs r^la^iptiauoloкtrofoióziq_

Acóliwioüű ne llett $ ul 1 i5-os agaróst öntöttünk 120 x 150 

Uvagloousro 3o mm ssólosoégbon. Sóhány porc uulva pengével egyenesre 

vágtuk a gél ásóiét, majd hasáb mellett 4,0 ml 1 p-os agaróz és 0,2 

ml kaprli savval tisztított anti-human transaforria keverékét öntöt

tük 22 ша-es szóló őségben a lemezre, A gél határfelülő tének kiagyo- 

nositóso után a lenes nóg szabadon maradt részére 15*8 ml 1 $-oe agá

rén én 0,8 al emésztett antihueán polivalens lósavó keveréke került.

Az antitosiramtos agoróagólbe 3-3 un átmérőjű felviteli helyeket vúly-

A lyukak középpontjai közötti távolság pedig 2

<a

tunk két

V olt a
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4. а-а^ьцуск ,;g

4 * 1* A vizsgálatok célkitűzései

A kvantitatív inmuneluktroiorézis nagy felbontóképességű gyors 

»8 modern kutatási módszer. állandóan fejlődik, egyre i.i terjedtebben 

alkalmazzák. tíutinssaríl, s aég saólesabbkörU alkalmazásának egyik leg* 

nagyobb akadálya, hogy a kvantitatív itAauoolektroi’orunises vizsgála- 

toiiioa nagy mennyiségű ás gazdaság osan előállíthat iumunszóruara van 

szükség. Immunizálási kísérletek szerint több szörtBakooponoas egyide

jű jjoa.yiűogi mugbatál-osására alkalmas széles spektruma immunszérum 

lóban viszonylag egyszerűen és gazdaságosan állítható elő. A kvanti

tatív iauunelektroi'arézissel kapcsolatos irodaion áttekintése alapján 

azonban megállapíthatjuk, hogy ilyen vizsgálatok végzőséhez szinte 

kizárólag nyálban tértiéit antitesteket használnak. Jóval ritkábban, 

de előfordul kecske és birka toaunszórum alkalmazása is, esoöbon el

lentmondásosak a lóban és tengeri malacban termelt ianmszórunaal kap

csolatos eredaSnyok.

Clarké és /13/ alkalmatlannak tartják özeköt az antiteste

ket kvantitatív ifflzunulektrof  eréziaos vizsgálatok végzéséi«, de itt

6s íve alsón /143/

szerint a ló anii - testetest tartalmazó gélben bépzotíí procipitátumok 

újra oldódnak, űzzél szemben Árván és Shav /107/, valamint firestorm 

és Aronson /108/ publikációikban közöltök olyan kereszt immune lekiro» 

íorózisos lemezekről koszait ábrákat, apályokéi lő antitestek alkal

mazásával végzett kísérleteikben kaptak. Haisys és /-Talon /129/ saogen-

idóaett cikkeikben önnek okút nem oalitlk. Ássál
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ütik, hoes többek között ló
bon, do easel kapcsolatos eikorokrül, vagy * álarcokról mm tosznak 

ütést. Más BZBWSiSk /Шока ól/» Kostnor és {Tolások /103/ a lő antites-

c 16 antitestek albolsasása

vai kapcsolatos ellentmondácoE enedaényofc igylk okának ast tartja, 

hogy a képződött immunt umplexek mind as antigének, mind as oatlte. 

tök feleslegében oldódnak. Es a vóluaőny általános®» cltarjodt /144/« 

Másik okként as egyes szerzők által alkalmazott kísérleti föltételek 

kulünfcözocégét emliti. Verbruggen /?/ egyetért Ueeke utóbbi véleaényé- 

gfelölő köriilnéuyek - csak ősöket nőhöz negtalálni - 

között a ló antitestekkel is siker о sen Isiiét dolgosai.

öcbaltse és Diai /145/ beszámoltak orréi* hogy a ló imaniaálá 

kor keletkeze antitestek о le ktrofere tikaa mobilitás tekintetében he

terogének, béta és coudq mobilitásnak. A 16 antitestük peps sines 

об ontó só vei előállított F/db/*2 fragmentumok Ircmnolóslal apátságai

kat, valamint olcktroferotikus mobilitásukat tekintve botsogőnek.

A tongorinalac a legritkábban alkalmazott antitest forrás. Canrot 

ős Nilehn /146/, 14?, 143/ © pro irmain OTghatározására hasánál tali ton- 

gorimalac iianunsséruaot. Azt tapasztalták, hogy a plazma Ca+';' tartal- 

ouffärben végzőit raliéta imuaelektr oíorézisoa vizsgálatakor a 

koaguláció miatt ma képződtek jól definiált реакек. Ca4* nélküli puf

ferben végezve a vizsgálatot hosszabb ideig ak ktroloréziskcr ugyan- 

(gfolelS aorfológiáju preoigitációs Ívok jelentek 

szerzők úgy hidalták át ezt a pxoblouut, hogy a plazmát előzoto:

Ca44- és antitest mutes gélben ve to ttok alá о loktrof oréalamk, majd 

Ca44 jelenlétében végezték az imunoloktroforézist antitost tartalmú

is dolgoztak kisérletelk

ieket sikerrel tudták alkalmazni.

vol. rintö

. A
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gélben*

Célon аз volt, hogy a különböző erode tü imraneaéruaofc eltérő 

alkalmazási gyakorisága mögött rejlő okot magtaláljasu

Arra g omoltunk* hogy n lé antitestek sikertelen alkalmazását 

azok egy részének béta mobilitása okozza. Szükséges volt egy olyan 

eljárást kidolgozni, amely a ló immneaéruMaot kvantitatív 

lektroforé ziaea vizsgálatok végzésére alkalma ionunkéiaiai reagenssé 

teszi.

Véleményünk szerint a Ganrot és Hilelm áltól említett probléma 

uka a protroabin ellen termőit tongorinalc antitestek béta mobili

tása*

Munkán további részében kvantitatív iramnnele!;trofőréz i se s vizs

gálatok: t alkalmaztam tiszta. fehérjék előállítására irányuló kísérő

ietek során nyert preparátumok és végtermékek tisztaságának ellen

őrzésére. Célom аз volt, hogy a busman pl Rámából és a humán pl 

keverék alkoholos f rakcionáláaábél képződő, rendszerint eldobásra 

kerülő Frakció III*—bél kiinduló tranzzforrin, JgA-, XgH- cs cöru- 

loplnzmin izolálás mintáinak tisztaságát öloktroimuindiffuziés mőd-

bogy ezek аз eljárásait hatékonyab

bon használhatók fel Ilyen célra, mint a hagyományos liinuiieloktrofo- 

rezis.

szerekkel vizsgálva bebizonyít

Több коиропехши fehérje «legyen belüli egyes összetevők izolá

lására irányuló törekvéseknél az adott fehérje mennyiségében a frak- 

elomló ágensok hatására bekövetkező változásokat kell kimutatni. 

Fontos megállapítani, hogy egy-ogy komponens a frakcionálás során

"> írc4
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hogyan oszlik raog a csapadékban és a folüluszóban.

Kis molekal&sallyu alfa^ nobilításu szórtBBf ehérjék elleni 

nospeeifikus inntmszórua előállításánál az oson Loop quo ások izolá

lására irányuló kísérletekben a legfőbb nehézségűt a 

bon jelenlevő alburaia eltávolítása jelenti. Ezért nagy gyakorlati 

jelentősége van olyan öljórásoknak, 

butáin és a többi ezéruafohérje szétválasztását.

Mogfigyoltiik, hogy az aibunin a hoaaá adott poiiotilónglikolt 

és Blue bextrant tartalmasé vizes oldat hatására kicsapódott, nig 

ezt a jelensógot non lehetett észlelni olyan aibunin oldatokban, 

amelyekhez vagy csali aa egyik, vagy csali a másik vogyUlotot tartal

mazó oldatot adtuk. Szükség volt arra, hogy meghatározzuk azokat a 

kioórleti foltótоleket, anolyek mellett az albuain oldatok és a

albuiain tartalma minimálisra csökken a poliotilénglikol és Blue 

Dextran vizes oldatával történő köze lónk or, s ugyanokkor az olfa^ 

mobilitása szérumfahőrjék koncentrációja változatlan narad. Lakóta 

és fúziós rakéta irxsunoloktrodorézi oo s vizsgálatok orré a célra ki

válóan megfeleltek.

A kereszt immunolektrodoréais több szérum'.omponons ogyidojíi 

mennyiségi aoghatározásdra alkalmas mődozor. Újszülöttek köldokzsi- 

uorszórunát kereszt iaounalektroforózisoel vizsgáltuk, a nogpróbál-

ilyok klinikai állspo-

nyiség-

lyuk lehetővé teszik az al

tunk fényt daritemi arra, hogy a vizsgált 

ta és az igy nyert adatok között milyen az összefüggés.
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4*2* 2£XS&&£a££r
különböző eredetű se

A különböze erodetu antitestek elsktrofcretikuö mobilitásának 

vizsgálatát fordított ogaróz ilektroforézissol végeztük el.

L), ábra

Natív anti-hunón polivalena nyúl /1/-» birka /2/-, és 

kecske /3/- savó fordított agaró a immuno lektr of őré zi-

s vizsgálata.

A nyúl a birka- ős а kecske savé antitest jói gammaslektrofo- 

rotiku3 mobilitásnak /5. ábra/, tenát toljesitik a kvantitatív 

оlektr of őrézi se s vizsgálatoknak azt a kritériumát, hogy elektromos

hatásúra ne mozduljanak ol a gélen belül. A nyúl, a birka és

eluktroferotikus mobilitása alakján órthoto.

ári

kecske antitestek

hogy özeket sikeresen lehet felhasználni kvantitatív immunélektrofo-
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Billses vizsgálatokhoz*

Ferdített awards Immunoié ktrol ore zia segít tágéval mugállqpi tet

tük, hogy a hiporianunvúlaszban keletkező ló antitestek többsóga

pH ss 8,6 ős 8,9 között béta mobilitása lisainglobulin, továbbá azt, 

hogy az anti-hmaán polivaiana lósavó pépszínes emésztése az ontites- 

tok mobilitását gammává változat ja./6* ábra/

6, ábra

Nativ anti-humán /baloldali leuoz/ és popszínnel 

tett /treated- jobboldali loaass/ polivalone löszért® for

dított agarós immneloktroíosrézisos vizsgálata*

A 7. ábra lerne ao in láthatjuk, hogy a tengerimalae imnunglobu- 

iiuok is betörnének eiektroferetikus mobilitás tekintetében. Az al

só lemezen feltüntetett egyedi tengerimalao Imnaszértm béta mobili

tása immunglobulinokat tartalmaz, a második lomozen pedig a poolozott
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íiitmiixaaéi. ш béta us geaama mobilitásu 1жшад1 ebül injait láthatjuk*

У* ábra

fordított agaróz immunolaktroforé- 

aiaes vizsgálata. A felviteli helyek egyedi antihumán poli- 

valens tcmgoriualc immuné aórumot /1/, pool о zott tenger imaleo 

/2*4/ 6 о pep színné i emésztett tongerimalae 

nunszórunot /V tart almoztak

fongoriaalac immun saé

A 3* lemezen azt mtetjük be, nogy a pepszines emésztés alkalmas 

ra, aogy a tenjoriaáLaö béta uobilitüsu immunglobulinjait 

toztassa. Д humán szci’uofohérje kavaró ki:c*l történt ianimizélásktr más 

о rétben is képződtök gamma ele ktroíerotikus mobilitása antitestek*

As itt ismertetett kísérlet alátámasztja azt az irodalceból is jól 

ismert tényt, hogy még az ©gyedek között is nagy különbség lehet 

ugyanolyan antigénre ugyanolyan immunizálási körűimén ok között adott

vál-
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iaauno lolrferof oióui eh or kialakuló proclpitécióe ivók gyenoéb-

lósavóval nyertek.

9. ábra

aaórua /mho/ keresni imunoloktrof oréaisesKoraól

tisztított anti-huaán polivalena lósavóval 

/purified aiis/

analisi

A kétféle /natív és pépszínnel еш sätet*/ anii-huoáíi ló savóval 

végzett kereszt laaunuiuktr odoré zises analízis is azt bizonyítja,

/Э. és lo. ábra/ bogy taig tisztított ént í-á !iaun polivaleas ló savó- 

val jól deffiniáit prccipitációs ivek ma alakultak ki a legtöbb an

tigén esetén, addig ugyanazzal »2 iaraimszéruoml pepszines sztés



- 56 -

után kiválóan lőhetett dolgosul.

l£a-Jk?a

Horiaál busáén ssérus /tüxs/ Le roast 

analisise pépesinne1 emésztett anti-humán polivalons 15» 

savóval /treated aha/.

loktrof oró aise a

4*3. Fraixionáló őgensok hatágán ok visar.álata rakéta lananolektro»

*áréalsза!

Trevia ás Panell /14$)/ a plazsaa ssoloktiv album, 

szolgáié aódsserUk kídolgozáadnál abbéi a tényből Indulták ki# hogy 

as albumin nagy affinitással köti 

Kísérleteikben Kspharoesn hűtött Blue Dsactrant bessnáltrk. Asért vá

lasztották Ugandámként a blue boztrent, mert os a vogyülst saálas

nto^i.éeóre

аз anionos aromás íae-tő Lakot.
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ionoröseogtartakuiyban k-pt s аз albuain aűgkotésére. Рано 11 és 

ka társa a Blue Best* tat bróaciónnal aktivált Sepharose- 4B-n 

bilisálta, Plasma vagy szérum oluuiűiatai-tolnának jelentős rá:

<j-bJ euut »» oszlopon való átkalacás során adsacrboálódott« dig a 

tökei komponens veszteség nélkül vagy igen kis veszteséggel eluáló- 

ciott аз oszlopról,

Hegiigycltük, kegy аз oldott albumin kicsapódik, ka hozzá poll— 

ot lléngl ikolt ás Blue Boxtrant tartalmazó viaes oldatot adunk, Vizs

gálataink ssorint 1 ;.-oa Blue Dort run önmagában

/Эб

idóa elő ilyen

változást. A poiietilőn-glikol 2o % koncentrációban alkalmadra szin

tén neia rendelkezik ilyen kutassal, A polietilénglikol koncentráció

ját 55 fj-ra emelve már kismértékű albuain kicsapódás észlelhető, de 

még számottevő aa oldott albumin mennyisége.

Hogy megfigyeljük 1 $5-os albuain oldat és humán szérum osetén a 

poliotiléuglikol és Blue Boxtran együttas jelenlétében bökdvetkőző 

albuain koncentráció csökkenést, kicsapó oldatokat kő szitáttünk, Vál

tozó Bluo Dextran poliátilóaglikol arány és polietilénglikol koncent

ráció függvényében vizsgáltuk aa olouain koncontráció változását egy

es több komponenst! albuain oldatoknál, A kicsapó oldatokkal késéit 

Hintákat 18 órai * 4 C°-on történő állás után le centrifugáltuk és a 

ielülusaók albumin tartalmát kvantitatív ImmuneloUtroforésioos 

rckkol hatói óztuk 

menyét a 11, ábra szemléltáti•

tg, A rákévá iaminolektroiorezieos vizsgálat ered-
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JJnuÜm

Dekát« insu, a io u & tói aetz&e as 1 jG-os huoán albunin oldat* 

Ъав poliotilénglikol és Шие Dextran hatására bdkövetla аб

kuncoat ráció s k&jutatás&nu Kalibrációs

görbe kássltéaáhcs 0*01, - 0,025# - ős 0,05 -oe 

rua albuaint vittünk föl as olnö három felviteli holdra#

A többi nntij;őntax-tály /4-12/ a kdlöntöaS poliotilóí -iliUol 

к one о nt rác ió j и бз a polio ti lén,. ;lit:olhos vissonyitvc а Пи®

sóit sántákat tártál ш-иза asonos Uigitásban#
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A 12. ábrán a fúziós rakéta immuneloktroforális eroüaénye lát-

ható.

о

S a m p I e s

12. tfcra

Fúziós rakéta ius-iimeleLtro-LOiázis normál uuoán

ban poliatilónglikol és Blue zoxtron hatására bekövet- 

1шао aluuuiu aoncontruaio ееошашеа kleeitatására. kalib

ráció« görbe LósatStaázcz 0,1-, 0,25- ús 0,5 ,j-oí tuskán 

szérum íiiuuuint vittünk fel az első báron felviteli Bőid

re. A többi aatijjéniartáljf a kiosa|)6 olaatokkol Lazult 

hintákat ás a kontroll aotaál huaóa szérumot tmtaleazae*
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A many!ségi megfcatárosá* alapjául a felviteli helyei: középpont

jától száaitott precipitációa peakok magasságánok mérése szolgált. A 

poliotilénglikol oe Blue Dostran hatására bekövctkesB albumin koncent

ráció változások eaealóltebéae coljából a kezelés után oldatban maradt 

albumin mennyiségét a kiindulási koncon",ráció százalékában kifejezve 

ábrázoltuk grafikusan. Héráéi eredményeinket a I. II. és III. táblá

zatban, valamint az 1-4 gráf ikonokon tüntettek fel.

Koselés utáni 
olb.koac.a ki
indulási alb. 
kooc.í^ébtin

Clue Daatfcrnn
polietilén-
glikol arány

P oi ie t álé ágii— 
kol koncentrá
ció /g йЛ/

546 1,5:100
Kwai*»«

8 3Ö1,5:100

181,5: ICC,10

4 033:100

503:1005

346 3:100

8 183:100

43*10010

424 ütlüO

ŐílOO 185

18és 100G

1. tán lázat



- bl --

%
I

700
------- 7,5 •• 100
-------3 - 100
........ 6 : 700

00
00
70 •
60-
50
40
JO-

\
20-
10 -

1 2 3* 5 6 7 8 9 10 И 12 13 H 15 16
polietilénglikol konc.

i* íjra-ikon

Кож»los utáni 
alb*кош.a kl- 
indulási alb* 
konc, ■■»aban

Pollotiléutili-
kol i; once nt rá
ció /g w

6iuu JQxtran 
poliotilén- 
glikol arany

6 611,5* 100

641,5*1008

641,5*16010

4 715* 100

775 5*I6o

6 693*100

8 573*100

423*loo10

4 786*100

6*100 715

6 6*100 51
II. táblásat
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As I. táblásat oe as 1. gralikon as 1 «3-oe al’uuninoldat keséiéi 

kor, a II. ás a III* táblásat, vaiacict a 2. 3* ős a 4* grai’ikoa a 

aoruál buirtaa eaSsma e to tűn t apaest alt váltosásokat eaűaléltoti.

7.
-----15-100
-----3 -100
•......6 -100

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 77 12 13 14 15 16
polietilénglikol konc.

a* Uru. isux

As 1. ^аШлпоа látható • кощг ha a poliötiluí^iikol koncon*» 

те iá iüjji.'vünkében áfegásoljuk as albuma koncentráció c sokk-égőt, 

a. kor ahnest kapunk ш.оа2ийхч«1 általunk visreált Blue Deztron poli- 

wtileáglikol ъхйщй&к /1,5:100; 3*iu<;.; ut-loo/« A áxua b extrán poli- 

w iílőajiiLex s-ua.* s,,,, ^ utol változik as agg—»ek taere--.-...ujje* As 

Oíljiimmk üoi,*aáukbwüUáuii ásssebasanlit&aa alapjun arra a lUvotkoste-
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térre jutottunk, hogy a kicsapó oldatban a Biti© Dextrnn poliotilén- 

glikolbffi vieaony it crtt arányának növefcoclé sóval ki robb polietiléngli- 

kol koncentrációnál követ fesik be ugyanolyan aértóMi albumin koncent

ráció csökfeüós,

X és 1Foliotilóugli- 
kol koncentrá

ció /g %/

Blue Dextran 
poliotiléngll- 

kol arány
komponensek kosaié s u-
váai konc.-ja a kiia- 
dulási konc. í5-ban

6 4? 581,5:100

3 631,5:100 51

57 7210 1,5:100

4 56 663:100

58 675 3:100

5Ö6 3:100 71

56 806 3:100

64 883:10010

564 6íl00 71

566: ICO Ш5

63 766:1006

III, táblása*

A második gralikon saeriat egy több ко^ошвзи albumin oldat, a 

banán ssónm e se tón аа ugyanolyan késelések hatására bekövotfezŐ vál-
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tozásokra érvényes аз 1 £-oa albunin oldatnál amlitott megállapitá- 

soi: közül аз, hogy a politotilónglikol koncontráció és s 3 félő Blue 

Dextran poliotilénglikol aránynál bekövetkezett albumin koncentráció 

csökkenés között lineáris az összefüggés» továbbá az is» hogy az egye

nesek oaredokségét befolyásol ja a Blue Dextran polietilénglikol arány. 

Itt is megfigyelhető az, hogy a Blue Dextran polio tílénglikol arány nö

velése adott poliotilónglikol koncentrációnál nagyobb mértékű albunin 

koncentráció csökkenést okoz.

*/•

100-

— 1,5 100
— 3 -100 
■— 6 ■■ 100

80-

60" /

40-

20-

, I «—I—I—I—I—I—I—I—I—•—I—I-------- 1—
/ 2 3 4 5 6 7 8 9 Ю 11 12 13 14 15

polietilénglikol konc.

3. grafikon

Az 1. ős a 2. grafikont összevetve mogállapithatjuk, hogy az 

egyenesek aaghosszabitásn révén nyert azon polietilénglikol koncent

ráció értékek, melyeknél oldott albunin olvileg már nincs jelen az



- 65 -

oldaliban, nagyobbak заéruo о sósén, mint tiszta albumin oldatnál. 

Ennek egyik dia, hogy a kiindulási albumin Koncentráció 1 $-®ál na

gyobb volt /2,35 'V- a kiindulási koncentráció befolyásolja a két 

vagy illőt együttes Ja lenlő tóben bokövotkező albumin koncentráció vál

tozást - a másik ok pádig az lehet, hogy amint a 12. ábrán feltünte

tett fúziós rakéta ira^ineloktroforózis alapján is látható, a kezelés 

hatására a többi ozéruakamponens koncentrációja is megváltozik.

- 15-100
- 3 -100 
-6 :100

%

100 -

80

60 -

40"

20-

и—I—1—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—•—
7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 74 15

polietilénglikol konc.

4. grafikon

A 12. ábra szemlélteti, hogy 1-1 szériekceponuns kezelés hatására 

bekövetkező koncentráció változásának jellege, mértéke és tendenciája
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egymáshoz nagyon hasonló, da 3 elöntő son eltér az album!nnól

talttól. Ivót általunk nem azonosított komponens /X és S/ kontrolhoz

változását foglaltuk össze a 3. és 4. gr árviszony it ott 

£ikonon és a III* táblázatban*

A 3. ős 4. gráf ikon alapján elnondhatj ukt hogy az X бз Y кдаро»

a poli-

etilénglikol koncentráció függvényében alnimuEpcottal rendelkező gör

be szerint változik. A görbék ainlauapont jának holyо, továbbá az, hogy 

a alnimumpont közelóbon moly polietilénéiikol koncentrációnál követ

kezik be az, hogy а к cop one аз koncont rációját a kezelés пои befolyá

solja, függ a kcQponons tornásza tétül, az alkalmazott Blue Dextran 

polietilénglikol aránytól. A 3. és 4. grafikont összevetve a 

dikkal megállapítható, hogy szérum albumin nantositunéro legoptimáli

sabban a 14-15 % körüli poliet ilénglikol koncentráció, 6:100 Bluo

попик kezelés hatására bokövotkezŐ koncentráció változó

Dextran poliotilónglikol arány használható, nort ilyen kora leányok 

között végezve a kisórletot, az oldat gyakorlatilag albuninnontes, 

no pedig oredoti koncentrációban ad.a többi komp

Kísérleteink alapján sikerült találni egy olyan módszert, moly

egyszerűbb, kevésbé munkaigényes о a olcsóbb, mint Travis és Panelt 

eljárása, és ly alkalmas a szóinna nagyfokú albmainiMntesitósóre, 

ugyanakkor szinte változás nélkül hagyja a többi komponens koncentrá- 

ciőját.

Az általunk elvégzett vizsgálatsorozat azt is demonstrálja, hogy 

& kar&riitativ immaeÉektroforézleoal nagy számú frakcionálási kísér

let gyors és egyidejű kiértékelését lehet elvégezni.
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sises vizsgálattal például a és prcpsrátusiukkaa, aint hagyó» 

aéLyos £шишХ»kir ofoiá si s se 1 • A kétféle vizsgálatiéi kapott 

nyak alapján aogállap ithatjuk, hogs & kereset iauuaelektroforésie 

gyóbb feloldóképe ssége és érzékenysége alatt frakcianálósok vizsgála

tában eradaényesebben alkalaözkató* mint a hagyoaáuyös ioouaelektrcfo-

réis. Imurdsálásra történő felhasználás előtt a irakclocálásaal nyert 

ígér, ЗДЯ és cöruloplazain propai-átunokat tovább tinztitottuk gelszU« 

rézs-al.

4.4.2. ÁtnaneU^lGc^iuniég r^ta_to^noloí^rof^l3is_al^laazáse_ 

<8*i>9№M tran^Jcrriii, tiyatitüs. qlIcnorségoro^

ÁUaoneti gólos fúziós rakéta irewndoktroforézisí alkalsaatuök 

annak aogóllapiíáaór*, hogy a saérua űélkrcoatografülása után nyert 

frakciók közül aelyok tartalfaasuák a transaí'orriat és a ilyen mértékű 

a srensaferria egyéb proteinokkal való szórakozott cége /15. ábra/.

A módszer ságit©égével meg tudtuk állapítani, hogy az oszlopkro- 

aatográiiás elválasztás után кед ott frakciók küzdi a 40-60

talrazaák a irauazferráat, s azt a fehérjét sok egyéb protein is 

lyozá. As ábrán feltüntettük as 1KB frakció szedő UV abszorpciós foto» 

íaé«ei*e által kiirt ITV ubsampcióe cluciós profilt is. Az W és az

ősik egybe, noa födi

rakéta istmnelektr aforósdse s vizsgálatot

Kunkéra!ni ducié з profil . Ha fúziós

végzünk, s csaj: az UV 

áL azon pciáé eladó e profil áll renáelkezésUnkro* akkor a gyakorlati

hogy a peakeket reprezentáló frakciókat össze öntés utón ixxiusolektro- 

í őré siesd vizsgálják. A treassferrin ídentifüüáiáea iшипеleistrofor$»

sissel a béta acbilitósu fehérjék tsajperponálódósn Blatt bizonytalan.
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A Frakció III.—bői kopott esubfrakciől; fuaiós rakéta iixamolűkt- 

roi“oráaisüs vizsgálatának eredményét gsoolőltoti a 16. ábra.

Jobbról balra haloöva a felviteli holtok a 3» 2. pontban loÍrtak

íartaWaík, Ej. Z„.

Ky, V Г, Kjj, Kjjj, Kyj, Kjj, Kjj, Ej, Kjjj, Kjjj,  ̂JJ . ^ J JJ • ‘

A minták ilyen elrendezése, valamint speciális cöruloplasmin fegté- 

si eljárás alkalmazása lehetőséget ad arra* nogy a cb'xnxloplasaain 

folüuaulását a KjV és Ky esabírakciókbaxi és eszel as adott frakeio- 

nálás sikerességét egyszerű módon ellenőrizzük.

nyert szubírakc lókat as alábbi

-M7 ’

£6

4‘:cr v-

■

preparative electrop

IV. ábra

Preparativ oloktroforósissel nyert frakciók fúziós rakéta imu:> 

q lokt rof ercsi se s. vizsgálat
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М Щф Ляш,ШШ№йл% a proparativ гг.őrt minták

K'~~ul as elssű, a nnsoéik, г ал. mu .ik* »incutgyedik, .<I_onkattedik és 

a tiuenharoodik tartalmasad a CÖrulcplaanir.t. д 1ос;па<;;у óbb mennyiségű

cöruloploaaiR /Ср/ a iaenkottedik, t laonhartaadik ét tiaannegpedik 

mintában van /a felviteli helyok rsámcsáoa jobb oldalon kosdodik, 

о on a további fusion refcéta imune lek trof erő si so з viccgúlatokra is

legalábbérvénye*/, do est a komponenst ваоппусаб többi fokőréо 

hót. Д preparativ immunoloktroiorúsi зо c vizsgálat eroánénye egyben ast

Fractions after i^oet etri- #ocus
яашшШ

1Ü. ábra

Inoölektrciaoe fókuszálás után kapott minták fúziós rakéta 

ituuaalókrrofuróaiaa a vizsgálata
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is jelenti, hocy a DB/Ш cellulózon adszorbeált Cp-dus gaapfrakció 

fehérjéi elektroiorotihus aobilitás tekintetében közel állmát езд

ой ehoa, ezért azokat elektroforésissel jól elriasztani пей tudtok. 

Esnél a Rédsserrol teMt tiszta cörulcplosoint поя sikerült előállí

tani.

A 18. ábra irint a Cp fertődére szinintoRzitás tekintetében el

tér a szokásostól, sni mindenképpen valamilyen váltóséira - esőt let;

*’ *

Fraction* after Saphidg^Ö **' 200 *
filtration

19. aura

Gélí-suréssel Lakott minták fúziós rakéta

rési SOS vizscálata

lektrofo-



- 75 -

a Cp negyíoku érzékenységét feltehetően a fokussáládtor alfcrlacsofct 

ей ne rony sók oncost ráció 6c a pH gradienst létrehozó arai elit ok károsi- 

lohet. üindoaok alapján аз ísoeXoktronicüs fokuszálás, mint

jÓhet osánitáaba,

1 kapott frakciók fúziós rakéta iurnnoloict r oí őrázi- 

rint /19* ábra/ a 14-21 frakciók tartoldassák arány

lag a legtisztább cöruloplamint. A l?.és 19* ábrát Összevetve aogól

tó hatói

cöruloplasain tisztítási eljárás 

A gólszürá 

eos analízise

A

preparative electrophoreses of theFractions after
G 200 fraction

28bJ&ma
A gólazUrést követő praparativ eloKtroforezissol kapott 

xaiuták fúziós rakéta ianamslektroxorúsises vizsgálata
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lapíthatjuk* hogy a DEAE collulózon adszorbeálí cöruloplazaindus 

szubfrakció szennyező fehérjéi Jobban elkülöníthotok egymástól gél- 

szűréssel, dint elektroiorózissel. Korábbi vizsgálataink szerint 

zonban a gélezüréssel nyert preparátum tisztasága son kielégítő* 

oaért a nagyobb tisztaság elérésű érdekében a gólezürósi prepára- 

tiv olektroforézissel kombináltuk.

A gél szűrés col kopott 14-21 frakciókat összoöntéa utón botöoé- 

teltettük, majd preparativ eloktroforéalsós vizsgálatnak vetettük 

alá. Az Így kapott mintái: fúziós rakéta imcaiaoiektroforézises viaa-

Speciális cörulcplazmin festés alap

ján látható, hogy аз olsŐ, a hetedik* a nyolcadik, a kilencedik, a 

tizedik ós a tizenötödik minták tartalmasnak a cöru lop laza int. A 

legtöbb óo legtisztább Cp a nyolcadik, kilencedik ós tizedik ain-

frakcióban a legkevesebb a Cp-szennyező 

Jo a precipitációe ivek száma alapján. £ gólszüróasel kombinált 

preparativ eloktroiorózices eljárás alkalmazásival sikerült meg fi 

lelő tisztaságú eoruloplazmin preparátumot nyerni.

gálát át mutatjuk be a 20.

tóban van. £ bár

4.5.

A kereszt iuuunolektroforézis lehetővé teszi, hogy ogyideJUleg 

több f ehérj ekooponons mennyiségi meghatározását elvégezzük. Seb em-

isaert még. Kli-bori szérumfohőrje funkciója és metabolitizousa 

nikai szempontból azok a proteinek fontosak, amelyek diagnosztikai 

Jelentőséggel bírnak. A kereszt immunolektroforózis lehetőséget ad

arra, hogy aogállapitsuk, hogy egyes betegségek során mely kooponon-
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£ok váltósnak* Bddág főleg a szívinfarktus /150/, hepatitis /151/, 
ná3cirrhosis /152, 153/, ulceratl 
rumfohárje változásokat tanulmányózták.

Egyro gyakrabban vizsgálják a terhesség alatti plazmaprotoin vál
tósa sokat /15V. Az anya és az újszülött 

toe mennyiségi analízise információt ad a különböző ezérwakceponansok 

placontális transzferjével kapcsolatban /155/,
A köldökzsinórszérum vizsgálatok célja a

colitis /118/ során fellépő

nseinak ogyüt-

zati szérumfehárjék

mennyiségi neghatarozása. Huszonhárom újszülött köldökzsinór 

nak kereszt immunalektroforézisea analízisét végeztük el. A huszonhá

romból tizenhét egészséges volt, egy sárgaságban szenvedett, ogy másik

nál a sárgaságot magas lázzal járó tüdőgyulladás kisérte. Az általunk 

vizsgált négy koraszülött közül kettő él, kettő

ghalt. Az utóbbiak egyikénél vérszegénység is fennállt ós Hh 

incoi^mtibilitaei problémák is voltak.

Vizsgálatainkat a Bradwoll és Burnett által módosított kereszt ii>- 

munolektroforézissel végeztük. Azért választottuk ezt a változatot, 

mert ez adja a legpontosabb ós lagroprodukálhatóbb eredményűket.

A kereszt immunslokt r o£őrézle© a lemezeken kialakult precipitációs 

ivek azonosítása tandem kereszt iraaunelektroforóziasol* ^eciális fes

tési eljárással, valamint a fehérjék eluktrol’oretikus mobilitása alap

ján történt. Az általunk

komponensek a következők voltak /21. ábra/* prealbunin /РЛ/, alfag- 

—SH-glikoprotoin, cüruloplazmin /Ср/, bétOj-C, transzferrin /Гг/, 

henopesin /%*/, IgA. IgS.

sokiuü a születés

után

oaositott és mennyiségileg meghatározott
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оЬЬви vis son;; itvr ;-»ban aftuk swe* Ménó si о recenseinket as 5- fí*ar 

fikonon, tüntettük fal.

:

Äs-«151 /йя*х**» s fűS5

5. grafikon

Köldßka sincs- sikiran minták fehérjokaapmensainók ki

felnőtt érték szősGlákábon.со nt rációd a a

A 5» gráf актах a 1? eg&essóges u^osülütt oísértaafohérjőixtí kapott 

tösépértékoket, valamint a számított átlagokhoz tartozó 50 és 95 &-os 

gbiabatóeági interval lunak alsó és fölső határait tii ütöttük föl. A 

számokhoz tartósé pontok a koraszülöttük és a beteg ujszülöttek adatai.
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A ©sápokkal jelölt koraszülöttek és újszülöttek klinüc.1 adatai

alábbiak:

4 <1 2 2 5

születési 
culy /в/ 1ÖC0 1600 1200 27502250 5000

szüle
tés u-

tüdőgyull.
icterus,
eclampsia,
hypocalc«,
magas lás

szili, u« 
laaghalt, 
Ш ín- 
coup*,

klinikai
adatok

icte
rusegészséges tán

poc
kait

Ha as egészséges újszülöttekre kapott átlagértékeket iiaeonllt

juk össze a felnőttek adataival, megállapíthatjuk, hogy as általunk 

vizsgált Б protein alacsonyabb koncom;rációban von jelen a aagzat- 

5an, oint a felnőttben. A 95 0-os konfidencia intervallumokat figye

lembe véve a PA és iipx közelíti mac a felnőtt értéket, a bétcyC, Tr 

és as ólfSg-Sli-clikoprotein pedig meghaladj a, 50 %-G* 

va pedig a Tr, bóts^-C es alf Og-BlL-glikcprotein von legközelebb a 

100 0-hoz. Osek as eredményük nogogyoznGk аз Äbrohms és Freeman /120/ 

által kapottakkal, Számtrtékeket tekintve a mi erodaényoink Cp e 

tón Lour о 11 és Hit sic /156, 157/ adataival egyesnek meg. A Tr-nel ka

pott adatok leginkább Barrington /15о/ eredményeivel mutatnak mege

gyezést.

Sokon azt állítják, hogy születéskor nincs IgA, mások szerint

IgA és IgM szint emelkedett, az intraute- 

retaink szerint az IgG,

von /115. 159. 160/. Ha 

rin fertőzésre utal /161, 162/. Eddigi i



— Gl

as albumin és ez ölia^-oH-glikqprotein jut át az anyából a nagisatba, 

miß a többi proteinre a placanta inponaeabilia /115* 163/.

A két egyébként ogóazcógea koras iái lőttnél 95 $-oe szignifikaneia 

határokkal számolva 7 protein értéke non tér el az egészséges újszü

löttekétől, csak a Hpx értéke alacsonyabb. 50 &-os szintekhez haa<M>- 

litva a nagyobb súlyú egészséges koraszülöttnél /X/ mind a nyolc ált 

lünk vias^lt protoinro kapott érték kisebb, nint az egészséges újszü

lötteké. A kisebb súlyú ogéozségos koraszülöttnél /г/ az IgG, az IgA, 

a Tr és az alfag-SH-glikoprotein értéke 

kisebb.

gogyozik, a többi fohérjéjé

A 3-ao koraszülöttig 1 95 % szignifikaneia határokkal számolva a 

Hpx és a bétaj-C adódott kisebbnek, a 4-osnól pedig 

PA, a Tr, az IgG és az alfa^-SH-glikoprotoin is. 50 fí-oe szignifikan

cia szintnél ninden általunk vizsgált fehérje nindkót koraszülöttnél 

alacsonyabb, dint az egészséges újszülötteknél.

dő újszülöttnél pdO,05-nél a PA, a Tr ós 

alfag-fSH-glikcprotein adódott kisebbnek, paö,5-nól pedig eaok no llett 

a Hpx és a béta^-C is.

A 6-os szám újszülöttnél ps£5,05-nél egyik protein 

eltérést, p=G,5-Hél pedig a Tr, az IgG, az alfag-öH-glikarotein, а 

Hpx ós bétaj-C is kisebb.

Vizsgálatainkból a mérésük kis

collett aо

A sárgaságban

mutatott

miatt általános kövotkoste-

tósoket levonni nem lőhet. Ezen erednényok biológiai jolontösógét még 

nem tudjuk felmérni. Érdeaos folfigyolni arra, hogy a koraszülötteknél 

a Hpx értéke alacsonyabb, mint az egészséges újszülötteknél.
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A korcsat imumloktroforéais több fehérj о egyidejű pontos шэшзyisögi 

noghatárosását biztosítja, esáltal lahatöségot ad arra, hogy a 

szülötteknél és a különböző betegségben ssenvedő egyéneknél nagyobb 

Bzáuu vissgálattal kiszűrjük ásókat a proteineket, auolyok diagnosa- 

tikai jelentőségűek.

>'
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A kvantitatív iaBBUMlektrofcrózls az utóbbi évtizedben fejlődött 

ki, Gyors, korszerű és érzékeny mód • egyro kitolj edtobben alknl- 

. A kvantitatív imnnelektrof orézi ne g via egál at okát leggyakrab

ban nyal immunszérummal végzik, A kvantitatív immuné lektroiőrézio to

vábbi szélesebb körű elterjedésének legnagyobb akadálya áss, hogy

csak drágán termlhotő inmaszórissot igényel.

nnyisógü ioaunsaórun viszonylag 

állítható elő. Ellenben kvantitatív

mennyiségű, nyúl'

Lóban szőlős spektrumú, nagy 

könnyön ős gazdaság 

loktroí'arézisQE vizsgálatokhoz a lóban te lt antitestek nativ el

használhatok fel« Colul tűztem ki, hogy 

ló inaun sző rum alkalmat lanságának okát.

Mogállapitot tam, hogy a lóban tornait antitestek többsége béta 

mobilitása lasunglobtain. A béta mobilitásu antitootok oloktroíoró- 

ziskar vándorolnak a gélbon. Jól definiált preeipitációs ivók viezont 

шиз alakulhatnak ki, ha az áram hatására vándorló antigének mozgásban 

lövő antitostokkel találkoznak, A hiporiaaua-válaszban képződő ló 

titestok tobbsógőnok béta mobilitása okozza, hogy nativ állapotukban 

alkalmasak kvantitatív irauineloktroforóziaos vizsgálaté*; végzősére, 

Pepsainos

bulinokból, axielyek gamma oloktroioretikus mobilitást mutatnak. Az 

ilyon kosolés tehát alkalmassá teszi a lóban termelt antitesteket 

га, hogy segítségükből oloktroiomundii'i'uziós vizsgálat őket végozzdnk.

gtaláljaa alapotukban
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Sikerült аз anti

taraatitativ inraunelekir oforózím3 vizsgálatok végzésére kiválóan al-

Л tangóriiaalac icmniaáláa során is kápzőánek béta mobilitásit 

.íunglobalinofe, ezek olckt roforetikas mobilitása is gammává vúliostat- 

Iiató pepsslnes emésztéssel.

A kvantitatív ireiiaelektr of őráaiass vizsgálatok szólás körű alkal-

terttletén.

fiekáta l&nttae lakt rof Oiásissol nagy száau frakcionálási kísér lat 

gyors cs egyidejű kiértékelését leket elvégezni. A módszer segítségé

vel megállapítottuk, hogy a poliotiléaglikol és a l>lue üextran vizes 

oldata egyetlen lépésben a szérum nagyfoka albuuiniauttteeitósét 

mőayozl.

Frakci ónál ások során képaSdő szubirakciók és végtermékek uinöaé- 

gét hrgycrsányos és kereszt imaiu.elaktrofaróaiösel vizsgálva aegállspi- 

tottuk, hogy as utóbbi módszer nagyobb érzékenysége uiatt hatékonyab

ban használható fel a preparátumok tisztaságának ellenőr sósé re.

A gél szűréséé vizsgálatok olienőrzésére is nagyszerűen alkalmaz

ható a módszer. A gél szűrés során képződő frakciók fehérjéi ш mia

uig ■ ... abszüipcigc psa.. e unok uegi. l^Ika öiuúlóuazk. /. góikrttsuwöjrá-

rálássál nyert frakciói: clektrolixiusuiituziós vizsgálata lehetőséget 

ad az ascmositűiii kívánt fehérje к opponens pontos lokalizálására. fJael- 

lett a vizsgálat alapjóa as adott fehérje egyéb proteinekkel való

szennyeseitcégére is falvilá^ouitást kapunk.
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A kvantitatív imunolektroioréaises nMMMNfckol különböző olvá-

iasntáatűchnikókat is оегйв lebet hasonlítani.

A klinikai sn&ruBKiintúk karosat ianunelokírolöráaiaos analízise

Oßä'iäojUles több saóruukaüponoos овалу iségi aagbotúresésűt biztosit* 

ja. P öli аре c i x iicu s imunsrárunnel végzett kerarst 1шмпе lek tree őré al

so s vizsgálatok altkor is 

nonet akarunk idontii'ikalni, de a drágább nonospoelíikus iiamnsaárum 

noo áll rondolko aé sUnkre. A nád s sorral leap ott adatok 

alkust a botosségek diagnosatlsálásdben.

fgltbetik a kli-
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