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1. BEVEZETÉS

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Biokémiai Intézetének 

kutatási programja az izomműködés és -szabályozás biokémiá

jával kapcsolatos. A kutatómunka során gyakran kerül sor fe

hérjekeverékek szétválasztására és komponenseik kvalitatív

és kvantitatív meghatározására. Az alkalmazott metodikák kö

zűi kiemelkedő jelentőségűek az elektroforetikus módszerek.

Ez szükségessé teszi az elektroforetogramok kiértékelésének 

lehetőségek szerinti gyorsítását és automatizálását. Erre 

lehetőséget teremtett az Intézet számítógépes felszereltsége 

is. A jogosan felmerült igények kielégítése céljából új mé

rőrendszer kifejlesztését határoztuk el. Ehhez fel kellett 

használni a már meglévő mérőrendszer elemeit is a gazdasá

gossági szempontok miatt. Jelen dolgozat tárgya e munka e- 

redményeinek ismertetése.

Munkánk jelentőségét nem csupán lokális érdekeink kie

légítésében látjuk. A hazai viszonyok között nehezen besze

rezhető drága nyugati mérőkészülékek eredményesen és olcsón 

helyettesíthetők a mienkhez hasonló "házi" fejlesztésekkel. 

Ez a fejlesztés példát vagy ötletet adhat a ma már igen sok 

kutatóhelyen meglévő kis- és középkategóriás számítógépek e-
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redményesebb, gazdaságosabb felhasználásához. A személyi 

számítógépek ára olyan rohamosan csökken, hogy a jövőben 

várhatóan mindennapos gyakorlat lesz ezen gépek integrálása 

saját fejlesztésű rendszerekbe.

Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor köszönetét 

mondok Dr. Guba Ferenc professzornak, intézetünk igazgatójá

nak, Dr. Dux László és Dr. Takács Ödön adjunktusoknak, inté

zetünk munkatársainak, munkámban nyújtott igen értékes elmé

leti és gyakorlati segítségükért, Dr. Jakab Györgyi tudomá

nyos főmunkatársnak a dolgozat megírásához adott értékes ta

nácsaiért és a kézirat gondos áttanulmányozásáért. Külön meg 

kell köszönnöm Herman Attila munkáját, aki megteremtette 

mindazokat a hardwares lehetőségeket, mélyek jelen tárgyi a- 

lapjául szolgálnak.
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ÁTTEKINTÉS1. IRODALMI

Az irodalmi áttekintésben először az elektroforézis el

méletét ismertetem. Ezután röviden összefoglalom a gyakorla-

módszereket a kezdetektől a modern metodológiákig a tör-ti

téneti sorrend betartásával. Végül a mikroprocesszorok fej

lődéséről, felhasználásukról esik szó.

Kolloid részecskék elektromos térben való elmozdulását

elektroforézisnek nevezzük. A részecskék anyagi minőségüktől

függően az anód vagy a katód felé vándorolnak. Az előbbi e- 

setben anaforézisről, az utóbbiban kataforézisről beszélünk. 

A kolloid oldat pH-jának változtatásával megváltoztathatjuk 

részecskéinek eredő töltését. Ha jól disszociáló savat adunk 

a rendszerhez, megnő a H+-ion koncentráció és ez visszaszo

rítja a részecskék savas csoportjainak H+-ion disszociáció- 

azaz a részecske eredő töltése pozitívabb lesz. Jól 

disszociáló lúgok rendszerbe juttatása esetén ennek ellenke

zője játszódik le: a megnövekvő OH -ion koncentráció miatt

ját,

a részecskék bázikus csoportjainak disszociációja csökken,

vagyis az eredő töltés negatív irányba tolódik el. Ezek az

eltolódások természetesen csak addig mehetnek végbe, amig az 

adott részecske összes pozitív vagy negatív csoportjának



ÁRAMERŐSSÉG

A HORDOZÓ SZERKEZETE FESZÜLTSÉG GRADIENS

rí
ELEKTROFORETIKUS

MOBILITÁS

I

A KÖZEG VISZKOZITÁSAA MOLEKULA ALAKJA.
MERETE. TÖLTÉSÉ

OLDOTT ADALÉKANYAGOK HŐMÉRSÉKLET

PUFFEREK pH-JA. KONCENTRÁCIÓJA* VEZETŐKÉPESSÉG

ábra: Az elektroforetikus mobilitást befolyáso
ló tényezők és függőségi rendszerük

1 .



4

disszociációja teljesen vissza nem szorul a fennálló pH-vi-

szonyok miatt. Ebből következik, hogy léteznie kell a kollo

idoldat olyan pH-jú környezetének, melyben sem pozitív, sem 

negatív csoportjaik nem képesek disszociálni, azaz a ré

szecske elektromosan semleges. Ez a pH-érték, melyet izo- 

elektromos pontnak nevezünk, a kolloidrészecske anyagi minő- 

nős égétől (konkrétan: a felületi pozitív és negatív csopor

tok disszociációs konstansától) függ. (Szekeres,L.;1966.)

Egy adott elektroforetikus rendszerben az egyes moleku

lák jellemző paramétere a vándorlási sebesség, melyet az 

egységnyi feszültségesés mellett egységnyi idő alatt megtett 

úttal definiálunk és a molekula alakjától, méretétől, nettó 

a közeg viszkozitásától, valamint az össz-fe- 

szültségesés nagyságától függ. Az elektroforetikus mobilitás

töltésétől

komplex függőségi rendszerét az 1. ábra mutatja. Látható, 

hogy a direkt hatótényezők a hordozó szerkezete, a molekula 

alakja, mérete és töltése, a közeg viszkozitása, valamint a

feszültség gradiens. Hordozóról természetesen a szabad ha-

határfelületű elektroforézis esetén nem beszélhetünk, itt 

döntő tényezőként a futtatóközeg viszkozitása hat: a kisebb 

viszkozitás kevésbé fékezi a molekulák mozgását. A hordozó

kon megvalósított elektroforéziseknél a szerkezet a papír,
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membrán, gél térhálójának pórusméretét jelenti ami nyilván

való nagyobb befolyással van a molekulák mint a viszkozitás 

(a futtató-puffér viszkozitása), különösen, ha mérettártomá- 

nya a molekulák mérettartományába esik, mert ilyenkor mole

kulaszűrő effektussal is számolni kell. A molekulák mérete, 

alakja és töltése közül, ha nincs molekulaszűrő hatás, az u- 

tóbbi a legfontosabb, mert ez határozza meg, hogy a feszült

ség gradiens által definiált elektromos erőtér mekkora erőt 

képes a részecskére kifejteni.

Secunder hatótényezők (1. ábra) a közeg pH-ja, az ol

dott adalékanyagok, a hőmérséklet, az áramerősség és a veze

tőképesség. A két utóbbi a feszültség gradiens szabályozásán 

keresztül fejti ki hatását az R=U/I közismert összefüggés 

alapján. Mivel a vezetőképesség az ellenállás reciproka, 

mindkét tényező fordított arányban áll a feszültség nagysá

gával. A puffer pH-ja -az izoelektromos pontról mondottak 

alapján- triviálisan befolyásolja a molekula töltését, fizi- 

ko-kémiai megfontolások alapján a méretét és alakját is. A 

pH meghatározó továbbá a vezetőképesség esetében is, ui. a

rendszer szabad ionjai adják az áramvezetéshez nélkülözhe

tetlen mozgékony töltéseket. Az oldott adalékanyagok, pl.

SDS, megváltoztathatják a molekulák töltését, befolyásolják

a puffer viszkozitását. A viszkozitást befolyásoló tényező



6

továbbá a hőmérséklet is. Ismeretes, hogy áramjárta vezető 

energiát termel. Ez esetünkben azt jelenti, hogy a futtatás 

során a puffer hőmérséklete emelkedik, ezért viszkozitása 

a futtatott molekulák diffúziós mozgékonysága nő, 

vagyis az elválasztás hatékonysága romlik.

Megállapítható, hogy az elektroforetikus módszerek szá

mos paraméter nagykomplexitású rendszerének függvénye, így a 

lyan nagykomplexitású rendszerének függvénye, hogy a futta

futtatási körülmények teljes kontrolálása lehetetlen, és még 

igen precízen megismételt kísérletek során kapott eredmények 

szórása is olyan nagy, hogy a módszer kvantitatív meghatáro

zásra alig alkalmas. Ez az oka annak, hogy az igen változa

tos elektroforetikus technikák mindegyike a kvalitatív meto

dikákban, illetve a preparatív munkában került előtérbe, e- 

setenként kiegészítve az elválasztott komponensek arányainak 

(és nem abszolút mennyiségeinek) meghatározásával. Ezt az e- 

redmények kiértékelésekor szem előtt kell tartanunk.

csökken

A biológiai kutatás legfontosabb ojektumai a fehérje- 

kolloidok. E keverékek elválasztására és vizsgálatára számos 

módszert dolgoztak ki. Napjainkban legnagyobb arányban két

ségkívül az elektroforézis elvén alapuló kísérleti techniká

kat használják. Ennek az elvnek úttörő alkalmazása komplex
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fehérjerendszer (vérszérum) esetén TISELIUS nevéhez fűződik. 

Az általa megvalósított technika az ún. szabad határfelületű

elektroforézis volt. Egy U-alakú küvetta aljára rétegezte a 

futtatandó fehérje-keveréket, majd a cső két szárát elekt

ród-puff errel töltötte fel. Ebbe merítette a feszültségfor

rás elektródjait. A fehérje-komponensek vándorlását bonyo

lult optikai rendszerrel követte. Ezzel a módszerrel közvet

lenül meg tudta mérni a komponensek vándorlási sebességét. A 

vizsgált vérszérumokat 5-6 komponensre sikerült szétválasz

tania, szemben a kisózásos technika két frakciójával. Ered

ményeit 1930-ban tette közzé. Bár módszere vitathatalanul

úttörő volt (1948-ban Nobel-díjjal jutalmazták), a bonyolult

berendezés és munkaigénye miatt nem válhatott rutin-nagy

technikává. Hamarosan megjelentek azonban a különböző hor

dozókra kidolgozott egyszerűbb kivitelű és eszközigényű e- 

lektroforézis módszerek. Hordozó közegként minden olyan a- 

nyag alkalmasnak bizonyult, amely a futtató-pufferekkel jól 

nedvesíthető és invariáns az elektromos feszültséggel szem

ben. így kifejlesztették a papír-, por-, membrán és géle- 

lektroforetikus módszereket. (Dévényi,T.-Gergely , 3 . ; 1963.)

Elsőként szűrőpapír hordozóra adaptálták az elektrofo- 

rézist. Mivel a kutatók már nagy tapasztalatokat szereztek a
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papirkromatográfia területén, kézenfekvőnek látszott alkal

mazni a jól bevált módszer hasznos elemeit az új techniká

ban. A papirelektroforézis hordozóközege jóminőségű szűrőpa

pír. A papírcsíkot átitatják a futtató-pufferrel, közepére 

felviszik a vizsgálandó anyagkeveréket, majd végeit puffer- 

rel töltött kádakba lógatva a bemerülő elektródákra pozitív 

vagy negatív feszültséget kapcsolnak. A keverék fehérjéi 

töltésüknek megfelelően a pozitív ill. negatív pólus felé 

vándorolnak a középvonalról. Alacsony (100-200V) feszültség

esés mellett a futási idő 12-16 óra. Nem ad lényegesen na

gyobb felbontást,mint a szabad határfelületű elektroforézis , 

de az szétválás élesebb, és kevesebb anyagot használ fel. A 

preparárátumokat hővel fixálták, majd különböző savanyú 

festékekkel festették. Kvantitatív kiértékelésre két mód

szert alkalmaztak: az egyes bandek festéktartalmának eluálá- 

után kolorimetriával, vagy hosszadalmas glicerinnel vég-sa

zett átlátszóvátétel után denzitometriával mérték az elekt

rof oretogramokat . Napjainkra háttérbe szorították a nagyobb 

felbontóképességű, könnyebben kivitetelezhető módszerek, de 

bizonyos kombinált technikákban, mint az ún. fingerprint 

technika, továbbra is alkalmazzák. Ennek a lényege az, hogy 

az elválasztandó keveréken előbb egy papirkromatográfiát vé

geznek, majd ugyanezen a papíron a kromatográfia futtatási
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irányára merőlegesen egy papirelektroforézist alkalmaznak. 

A módszerrel nagymértékben megnövelhető a felbontóképesség. 

Elvi jelentőségét az adja, hogy a modern metodológiában egy

re nagyobb szerepet játszó kétdimenziós (2D) elvállasztás- 

technikák előfutárának tekinthető. (Dévényi,T.-Gergely,J.;

1963. )

A különböző por-hordozókra kifejlesztett elektroforézi-

sek is kromatográfiás eredetűek. Leggyakrabban alkalmazott 

por a cellulózpor volt. A jól ismert kromatográfiás oszlopok 

alsó és felső vége közé kapcsolt feszültséggel végezték az

elválasztást álló pufferben. A technika lehetőségei mege

gyeznek a papirelektroforézisével, de annál nagyobb anyagi

gényű. Ez preparativ munkáknál előnyös is lehet. Ma már nem

alkalmazzák.

A membránelektroforézis kifejlesztése KOHN nevéhez fű

ződik, aki 1939-ben közölte cellulózacetát membránon végzett 

elektroforetikus vizsgálatainak eredményét (Kohn, J.;1959.). 

A technika teljesen megegyezik a papirelektroforézisével, de 

kb. fele annyi anyagra van szüksége, és azonos futtatási fe

szültség mellett hatod annyi időre. További előnye, hogy a 

membrán átlátszósága miatt nincs szükség a hosszadalmas és
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bonyolult transzparenssé tételre, hanem közvetlenül alkal

mazható a denzitometriás kiértékelés. Speciális esetekben ma 

is alkalmazásra kerülhet, bár felbontóképessége messze elma

rad a modern technikáké mögött. (Dévényi, T.-Gergely, Л.;

1963. )

Bár történelmileg nem az agar (agarose) gélelektroforé-

hanem a keményítőgélek, didaktikai 

szempontok miatt elsőként ezzel a gélhordozóval foglalko-

zis alakult ki előbb

zunk. A módszer nagy előnye, hogy egyszerű módon, a gél kon

centrációjának változtatásával, széles tartományban szabá

lyozható a hordozó felbontóképessége. Hasonlóan előnyös az 

agargélek könnyű önthetősége: megfelelő hőfokra melegítve a 

gél szollá alakul, így esetleges hibái könnyen javíthatók. 

Gyorsan dermed, nincs szükség katalizátorokra. A korábban 

ismertetett módszerekhez képest felbontóképessége is jobb. 

Minden szóbajöhető festékkel szemben invariáns, tehát speci

ális előhívási módszerek is megvalósíthatók az agargéleken. 

Átlátszósága miatt kvantitatív analízisek denzitometriásan 

végezhetők. Alacsony (100-200V) feszültségtartományban a 

futtatási idő 2-4 óra. Sokáig egyeduralkodó elválasztási 

módszer volt a nukleinsav-technikákban, de újabban kezdi ki

szorítani a polyacrylamid-gélelektroforézis. (Dévényi,T.-
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Gergely,3.;1963. )

Kemény!tő-gélelektroforézist elsőként SMITHIES végzett 

1955-ben (Smithies, 0.;19 5 5 . ). Vertikális rendszerben burgo

nyakemény í tőből készített gélen futtatott. Az alacsony fe

szültség-tartományban végzett elválasztás 14-18 óráig tar

tott. A felbontás azonban váratlanul nagy volt. A szérum ed

digi módszereknél megszokott 5-10 frakciója helyett 50-35

csíkot kapott. Ennek a jelenségnek a magyarázata a keményí

tőgél szerkezetében rejlik. A hordozónak ui. -hasonlóan az

alább ismertetendő polyacrylamidgélhez- olyan térhálós szer

kezete van, melynek pórusmérete összemérhető a kolloid ré

szecskék nagyságrendjével. Ezzel a tulajdonsággal egyik ed

dig tárgyalt hordozó sem rendelkezik. Ez a szerkezet pedig 

azt eredményezi, hogy a vándorlási sebesség nagymértékben 

függ a molekula szférikus tulajdonságaitól. A nagyobb átmé

rőjű részecskék vándorlásuk során minduntalan beleütköznek a

térháló vázába, és így lényegesen lassabban tudnak csak ha

ladni a kisebb átmérőjű molekuláknál. Tehát az elektrofore- 

tikus hatást még egy molekulaszűrő effektus is erősíti, emi

att a felbontóképesség megnövekszik. (Dévényi, T.-Gergely, 3. 

; 1963.)
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RAYMOND, ORNSTEIN és DAVIS az 1950-es évek végén kezd

tek a polyacrylamid-gélelektroforézis (továbbiakban: PAGE) 

kifejlesztésével foglalkozni (Ornstein, L.;1964: Raymond, S. 

;1964.). Lefektették a módszer elméleti alapjait és meghatá

rozták alkalmazásának alapelveit. A polyacrylamidgél (továb

biakban: PAA) hordozóként könnyen előállítható, kitűnően 

reprodukálható szintetikus gél. A gélben kialakuló térháló 

pórusmérete könnyen szabályozható a PAA koncentrációjának

változtatásával. A PAA szerkezetét tekintve acrylamid és

N,N'-metilén-bisz-acrylamid kopolimerje, melynek alapegysége

a következő szerkezeti részlet:

-CH0-CH-CH0-CH-
^ i ^ i

c=oc=o
NHNH 2

ch2
NH nh2

Ic=o c=o
-CH2-CH-CH2-CH-

Az apoláros szénhidrogénláncon elhelyezkedő amid-csoportok 

biztosítják a polimer hidrofóbitását, tehát a hordozót puf

ferek jól nedvesítik. A fenti monomereket az N,N'-metilén- 

bisz-acrylamidból származó metilénhidak kapcsolják térháló

vá. A PAA pórusmérete tehát szábályozható komponensei ará-
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nyáriak változtatásával is. A polimerizációt ammóniumperszul- 

és N,N,N',N',-tetrametiletiléndiamin (TEMED) katalizál-f át

ja. Ez utóbbi H2Ü2-dal szükség esetén helyettesíthető. A gél 

átlátszó, a szóbajöhető festékekkel szemben invariáns. Ez 

lehetővé teszi különböző érzékenységű és szelektivitású fes

tési eljárások kidolgozását, valamint a denzitometriás kiér

tékelést. A leggyakoribb festési eljárás a Coomassie BB R250 

savanyú festékkel történő festés, melynek kimutatási érzé

kenysége kb. 5 /jg fehérje, valamint az ezüstfestés, amely- 

lyel már 1 ^jg fehérje is kimutatható.

A PAGE-t disc (cső) vagy lapgélen végzik. A PAA ala

csony- és közép-feszültségtartományokban egyaránt alkalmaz

ható, a futási idő 2-5 óra. Gyakran alkalmaznak a futtatógél 

fölé rétegzett gyűjtő (spacer) gélt a startvonal egyértelmű 

meghatározása végett. A spacer mindenben megegyezik a futta- 

csak koncentrációja alacsonyabb. A gélek szokásos 

koncentrációja 5-18%, az ennél kisebb koncentrációjú gél 

túlságosan folyós, a nagyobb koncentrációjú pedig nagyon tö

rékeny lesz. (Ornstein,L.;1964 . : Raymond,S.;1964.)

tógéllel

A PAA-gél jól keverhető SDS-sel (Na-dodecilszulfát).

Ez további, az eddigiektől eltérő elméletű technika kidolgo

zását tette lehetővé. Az SDS ui. denaturálja, alegységeire
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bontja a fehérjemolekulákat, és megkötődve felületükön el

nyomja azok eredeti töltését, erősen negatív töltést adva. 

így a fehérjék egyirányba vándorolnak. A korábbi módszerek

nél azért kellett a fehérjéket a hordozó közepére felvinni, 

mert ismeretlen rendszer esetén nem lehetett tudni, hogy a

komponensek milyen irányba indulnak el. Itt azonban a teljes 

gélhosszon lehet futtatni. Ha SDS-t alkalmazunk a vándorlási 

sebességet befolyásoló tényezők közül a molekula töltése el

veszti jelentőségét 

egyforma erősségű töltést kapnak. így döntő tényezővé a mo

lekulák alakja és nagysága válik, azaz mólsúly meghatározást 

végezhetünk. (Takács, Ö.;1975.)

mivel a keverék komponensei nagyjából

Mégegy jelentős technika bevezetésére adott lehetőséget

a PAGE. Ez az ún. izoelektromos fókuszálás. Az előzőekben

már volt szó a kolloid részecskék izoelektromos pontjáról.

Ott megállapítottuk, hogy az anyagi minőségtől függően min

den kolloidnak létezik olyan pH-jú környezete, melyben ré-

vagyis elektromos erőtér 

hatására nem mozdulnak el. Ezt a tényt használja fel az IEF. 

A nagy vegyszergyárak kifejlesztettek egy ampholine nevű a- 

nyagot (valójában poliamino-szulfonsavak keveréke), melynek 

az a tulajdonsága, hogy elektromos erőtérben erővonalmenti

szecskái elektomosan semlegesek
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pH-gradienst alakít ki. A pH-tartomány szélessége igen tág

határok között mozog és kis szórással lineárisan függ a tá

volságtól. PAA-géllel kombinálva tehát gélmenti pH-gradiens 

állítható elő. Ezen a gélen futtatva a fehérjekeveréket min

den komponens csak az izoelektromos pontjának megfelelő pH- 

jú gélszakaszig fut. Itt elveszítve töltését vándorlása meg

áll. Mivel már nem hat rájuk az elektromos erőtér mozgatóe

reje, a molekulák szétdiffundálnak a közeli gélrészekbe. Itt

azonban már nem az izoelektromos pontnak megfelelő pH-viszo

nyok vannak, tehát a molekula ismét töltést kap. Ha a kör

nyezet savasabb az izoelektromos pontnál, akkor a töltés po

zitív lesz, vagyis a molekula a lúgosabb tartomány irányába 

mozdul el, vissza az izoelektromos pont közelébe. A lúgosabb

területekre diffundált részecskékkel az ellenkező előjelű

változás és vándorlás történik, tehát ezek is az izoelektro

mos ponthoz térnek vissza. Ezért a diffúzió nem rontja az 

elválasztás élességét. (Takács,Ö.;1975. )

A modern kutatástechnikában egyre nagyobb jelentőségre

tesznek szert a kétdimenziós elektroforézisek. Minden 2D el

járásnak az a közös elve, hogy a szétválasztandó keveréket 

két eltérő tulajdonság alapján szeparáló módszerrel választ

ják szét ugyanazon a hordozón oly módon, hogy a két technika
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alkalmazási iránya egymásra merőleges legyen. Erre már lát

tunk példát a fingerprint technika esetében. A PAGE módsze

rek igen széles skáláját nyújtják a különböző elvű elválasz

tási technikáknak (natív homogén vagy gradiens gél, homogén 

vagy gradiens SDS-PAGE, IEF, stb.), így változatos 2D eljá

rások dolgozhatók ki. Leggyakrabban az IEF-t és a rá merőle

gesen futtatott SDS-PAGE-t használják. Természetesen előbb 

az IEF és csak azután az SDS-PAGE, mivel az SDS denaturálja 

a fehérjéket. A módszer felbontóképessége igen nagy, de je

lenleg csak kvantitatív vizsgálatok elvégzésére alkalmas. 

(O'Farrell,P.H. ; 19 7 4. : 0'Farrell, P.H.;19 7 7.)

A PAGE napjainkban éli virágkorát. A sokféle technika, 

melyet a hordozó lehetővé tesz szinte minden biológiai kuta

tási területen jól alkalmazható. A teljesség igénye nélkül 

néhány példa ennek illusztrálására:

- mólsúlymeghatározás és szétválasztás (Anderson,D.-Pe

terson , C . ;1981. ) ,

- mikroanalitikai elválasztások (Poehling,H.M.-Neuhoff,

V. ; 1981.),

- víruskutatás (Dernick,R. és mtsai.;1981.),

- peptid-térképek készítése (Singh,S. és mtsai .; 1981.): 

ez a 2D technika fehérje és genetikai deficienciák
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diagnosztizálásában használatos,

- egyéb orvosi diagnosztikai területek (Takeda,K. és 

mtsai;1981.: Boeskin,W. ; 1981. ) ,

- immunológiai alkalmazások (Felgenhauer,К.-Mohrmann,H. 

1981.: Sun,Т.-Lián,У.Y. ;1981. ) ,

- DNS szekvenálás (Ansorge,W.-Garoff , H 1981.) ,

- izoenzimmérések (Gonzalez-Lama,Z. és mtsai.;1981. ). 

Fenti kiragadott példák az 1981-es charlestoni elektroforé- 

zis konferencia anyagából származnak. Az elektroforézis te

hát valóban a leggyakrabban alkalmazott metodikák közé tar

tozik, így olyan meglepő, hogy a műszerfejlesztő szakemberek 

sokat foglalkoznak a módszerek egészének vagy részeinek au

tomatizálásával és számítógépes segítésével.

A mérés az a tevékenység, melynek során valamely fizi

kai mennyiség mérőszámát meghatározzuk mértékegységével tör

ténő közvetett vagy közvetlen összehasonlítás alapján. Köz

vetlen módon az olyan fizikai mennyiségek mérhetők, melyek

nek irányított hatása létrehozza a leolvasásra alkalmas ki

jelzést. A méréseket mérőműszerekkel végezzük, azaz olyan 

berendezésekkel, melyek bemenetére a mérendő mennyiséget ad

juk, kimenetén pedig a mérőszám értéke olvasható le. A mérő

műszerek analóg vagy digitális módon mérhetnek: analóg, ha a
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mérendő mennyiséget vele arányos nagyságú másik fizikai 

mennyiséggé (pl. mutatókitéréssé) alakítják át, és digitá

lis, ha kvantáltan mér, vagyis az értékében folyamatosan 

változó mennyiséget diszkrét, véges értékkészletei mennyiség

gé alakítja. A kettő közötti különbséget jól érzékelteti a 

következő példa: az 1/3 pontosan mérhető analógiás műszerrel 

(a mutató az egységnyi kitérés harmadáig mozdul el), de csak 

közelíthető digitális készülékkel: 0,333... a műszer kijel

zőjének számjegyei számától függően. Az analóg mérési tech

nika jobban megfelel az ember adottságainak, mivel könnyeb

ben, kisebb hibával állapítjuk meg valaminek a helyzetét 

(pl. egy kilendülő mutatóét), mint bonyolult szellemi kover- 

ziók után (felismerni a jel (számjegy) alakját, meghatározni 

az értékét, elhelyezni a korábban már azonosított jelek kö

zött megfelelő helyiértékkel, és végül kimondani vagy leírni 

a végleges értéket) a látott szám értékét. Analóg jelek vi

szont nem alkalmazhatóak közvetlenül a digitális elven ala

puló számítástechnikai rendszerekben, ehhez az adatok megfe

lelő konverziója szükséges. Automatikus vagy számítógép-ve

zérelt mérések céljaira jobban megfelelnek a digitális mérő

műszerek. A kézi működtetésű és automatikus vezérlésű mérő

rendszerek elvi felépítése a 2. ábrán látható. (Radnai,R.; 

1981. ).
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A VLSI (very large scale integration) technika 1971-re 

megalkotta az első mikroprocesszorokat. Ezek az egyetlen á- 

ramköri tokba szerkesztett komplett központi egységek (CPU) 

korábban még elképzelni sem bírt távlatokat nyitottak mind a

számítástechnikában, mind pedig az automatizált méréstechni

kában. Lehetővé vált, hogy a mérőműszerekbe komplett számí

tógépeket építsenek be, melyek programjuknak megfelelő mé

rést vagy vezérlést valósítanak meg. A programok megváltoz

tatásával, cseréjével ugyanaz a mérőműszer több feladat el

végzésére is alkalmassá vált. Később már nem csupán a vezér

lést valósították meg a központi processzorral, de az ered

mények feldolgozását támogató programokat is végrehajtattak 

vele, melyek közül a felhasználó mindig pillanatnyi igényei

nek megfelelően választhat. Sőt a legújabb típusokban még a 

felhasználó által írt programok elkészítésére és futtatására 

is van lehetőség. (Erényi,I.-Vajda,F.;1981.: Vancsó,Gy.;

1983. )

A mikroprocesszorok megjelenése forradalmasította a

számítástechnikát is mind hardware mind software oldalról.

Lehetővé vált egy új számítógép kategória, a személyi számí

tógépek létrehozása. Ezeket a gépeket a juP alkalmazásán kí

vül jellemzi még a rendkívül alacsony árszint és a 64 kbyte 

körüli memóriaméret. A gépek szokásos felhasználási terüle-
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tei a játék és az olyan jellegű számítástechnikai igények 

kielégítése, melyeket korábban kézi kalkulátorokkal vagy 

számlázógépekkel oldottak meg (ezeket a feladatokat termé

szetesen egy magasabb szinten képes a PC megoldani). Ez meg

határozta a perifériákat illetve a computerbe beépített 

szabványos csatlakozásokat. A rendszerint soros interfacen 

keresztül nyomtatók, magnók, lemezegységek, monitorok (TV), 

modemek, illetve a játékokhoz joystickek (botkormány) csat

lakoztathatók ezekhez a gépekhez. (TEXAS;1982 . ) Érdemes meg

jegyezni, hogy napjainkra kezd elmosódni a kategóriahatár a 

professzionális computerek alacsonyabb kategóriái és a legú

jabb PC típusok között, melyeknél a memória 128 K-га nőtt, 

megjelentek a párhuzamos interfacek,' hard-disckek stb.

Hazánkban a 80-as évek elején jelentek meg az első sze

mélyi számítógépek. Előbb a ZX-81, ZX-Spectrum típusok, majd 

egyre nagyobb mennyiségben a Commodore C64-es típus. Bár e- 

zek a gépek hihetetlenül olcsók voltak, mégsem magánszemé- 

hanem inkább intézetek, irodák, kutatóhelyek vásárol

ták fel a nem túl bőséges készleteket. Ez a kezdeti típusvá

laszték a későbbiekben is meghatározó maradt, bár bejutottak 

az országba komolyabb computerek is. Mégis nyugodtan állít

hatjuk, hogy Magyarország legelterjedtebb személyi számító-

lyek
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gép típusa a Commodore és a Spectrum. Egyben ezeknek a gé

peknek legjobb a software-ellátottsága is. Mindezek a té

nyek meghatározóaknak kell hogy legyenek egy tervezett fej

lesztés specifikációjában. Automata mérőrendszerünk kialakí

tásához mi is egy ZX-Spectrumot választottunk alapgépnek. A 

típusra vonatkozó irodalmak bőséggel állnak rendelkezésre, 

az alapszintű BASIC ismertetésektől (Tarján,Gy.;1983.; 1984.) 

egészen a BASIC-interpreter ROM-disassambleréig (Tarján,Gy.;

1983. ). Mindezek az irodalmak lehetővé teszik a computer

maximális kihasználhatóságát, belső szerkezetének teljes 

megismerését. A beszerezhető rendszerprogramok jól támogat

ják mind a gépi mind pedig a magasabb szintű programnyelve

ken történő programozást.

A személyi számítógépek univerzális automaták, melyet a 

megfelelő program alakít át a kívánt célgéppé. Ezt a progra

mot kétféleképpen szervezhetjük. Ha elegendő idő áll rendel

kezésre az adatok beolvasására, a feladatok megoldhatók a 

PC-к ma már szabványos nyelvének tekinthető BASIC-ben is. Ez 

leggyakrabban azt jelenti, hogy a mérési adatok gyűjtése off 

line történik. Ebben a számítógép nem, vagy csak igen kis

mértékben vesz részt, csupán az adatokon végzett manipuláci

ókat (számítások, statisztikák, szortírozás, táblázatkészí-
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tés stb.) hajtatjuk végre a computerrel. Ha viszont aránylag 

gyors és nagytömegű jelet (adatot) kell fogadnia és feldol

goznia a számítógépnek, szükségessé válhat az on line adat

gyűjtés, ami megkívánja a processzor sebességének minél jobb 

kihasználását. Ezt viszont csak gépikódú programokkal érhet

jük el. A gépikód használata igen sok munkát jelent és nagy 

programozói gyakorlattal számíthatunk csak kielégítő ered

ményre, viszont összehasonlíthatatlanul elegánsabb, gazdasá

gosabb és gyorsabb programokat lehet így szerkeszteni.

Egy adott programrendszertől megkívánható szolgáltatá

sok definiálása igen bonyolult feladat és teljesen újszerű 

területek esetén a programtervezői munka jelentős hányadát 

teheti ki. Esetünkben erről szerencsére nem volt szó, mivel 

a nagy műszergyártó cégek (HEWLETT-PACKARD, BECKMAN, TEXAS 

INTRUMENT stb.) több automata denzitométet is forgalmaznak. 

Ezek szolgáltatásainak tanulmányozása és szimulálása a ZX- 

Spectrumon jelentősen megkönnyítette a feladatunkat. így 

például a programrendszer AUTOMATA üzemmódjának szolgáltatá

sait a BECKMAN DU-8 automata gélscanner kézikönyve alapján 

készítettem el, alapvonal-illesztési lehetőségeit két saját

tal bővítve. A megjelenítési (főként nyomtatási) standardo

kat a HEWLETT-PACKARD Laboratory Automation Software Note-
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ból válogattam ki, melyeket a 2640 CRT ill. a HP-85 gépekre 

definiáltak. Alapvető statisztikákat (Gauss-görbe illesztés, 

lineáris regresszió stb.) Sváb: Biometriai módszerek a kuta

tásban c. kézikönyvének algoritmusai alapján oldottam meg.
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MÉRŐRENDSZER ISMERTETÉSE2. A

Intézetünkben régi hagyományai vannak a gélelektrofore-

tikus technikák alkalmazásának. A gélek kiértékelése egy

KIPP et ZONEN DD2 típusú denzitométer és a hozzákapcsolt e- 

lektromechanikus integrátor segítségével történt. 1983. óta

több számítógépet is beszerzett az intézet, köztük két ZX-

Spectrum 48K-s típust. A számítógépek több perifériával is 

kiegészültek: színes monitor, magnetofon, INTERFACE-I. , ZX-

MICRODRIVE, SEIKOSA GP100A és GP50S típusú nyomtatók vala

mint SELTRON PP40 printer-plotter csatlakoztatására van le

hetőség. Számos gyári rendszerprogram (assemblerek, monito

rok, szerkesztők stb.) és bőséges irodalom (Ligeti,G.-

Szervánszky,Gy.;1985.; Tarján,Gy.; 1983.; 1984.; 1985.; Ada- 

Winter,P.-Ada-Winter , D. ; 1986.) is támogatja a hatékony

programozást és gépkihasználást. Ezeket az eszközöket kel

lett felhasználni az új mérőrendszer kifejlesztésénél.

Első lépésként meg kellett teremteni a mérőműszer és a 

számítógép közötti hardwares kapcsolatot. Ezt a feladatot 

Herman Attila, intézetünk munkatársa oldotta meg. Az általa

készített rendszer vázlata a 3. ábrán látható.
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2.1. A denzitométer illesztése a számítógéphez.

A denzitométeren a következő átalakításokat kellett el

végezni az on line adatgyűjtés megvalósítása érdekében:

a, a mérési sebesség növelése,

b, megfelelő sűrűségű távolságmérő szinkronjelek gene

rálása.

A mérés meggyorsítására az adott lehetőséget, hogy a 

denzitométer eredeti mérési sebességfokozatai (5, 10, 20 cm/ 

perc) mellett volt még egy gyorsított fokozat is a mérőkocsi 

alaphelyzetbe állítására. Az eredeti mérőfej (gázzal töltött 

fotocella) azonban, nagy beállási tehetetlensége miatt, nem 

bírta a megnövekedett sebességet kiszolgálni, ezért Si-fény- 

érzékelőkre kellett cserélni. A fényérzékelő rövidrezárt ü- 

zemmódban dolgozik a mérési tartományon belüli linearitás 

biztosítása érdekében. Az új mérőfej új erősítő építését 

tette szükségessé, amely megfelelő szintű feszültséget állít 

elő az analóg-digitál konverter számára.

A mérési kezdőpont és a mintavételi helyek szinkronizá

lásához optikai csatolórendszereket kellet szerkeszteni. A

startmarkert egy optocsatoló érzékelői közé benyúló lemez
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elmozdulása generálja. Amíg a mérőkocsival együtt mozgó ár

nyékoló lemez takarja az érzékelőket, a csatolórendszer ala

csony szinten tartja a távolságmérő markerjelet. Az a pont, 

ahol a lemez kilép az érzékelők közül a mérés kezdőpontja.

Ez be van jelölve a mérőkocsin, hogy a gélt megfelelően po

zícionálni lehessen.

A mérés mintavételi pontjait legjobb a gélmenti távol

sághoz szinkronizálni. Ezt két módon lehet megoldani: kons

tans előretolási sebesség esetén időméréssel, vagy sebesség- 

függetlenül állandó nagyságú elmozdulásonként kiadott marke

rekkel. Az első megoldásra, bár az A/D konverter szolgáltat 

időjeleket, nem volt mód, mivel a denzitométer mechanikája a 

mérőkocsi gyors mozgásának sebességét nem szabályozza, így 

abban igen jelentős ingadozásokat mértünk. A második megol

dás a mérőkocsit mozgató orsó kis módosításával megvalósít

ható volt. Az orsó menetemelkedését figyelembe véve, egy o- 

lyan perforált szélű kereket szereltünk az orsó tengelyére, 

amely egy optocsatoló érzékelői között forogva 0,05 mm-en- 

ként ad ki távolságmarkereket. Ezt az optocsatoló magas jel- 

szintje jelenti. (Bár az alacsony és a magas szintű jelek 

kitöltési aránya 1:1, a startmarker fent leírt beállítása 

miatt a felfutó élt választottuk markernek.) Az optocsatoló 

jeleit is a mérőerősítő erősíti és juttatja az A/D konver-
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terhez.

Az analóg-digitál konverziót megvalósító készülék is 

"házi" fejlesztésű. Az A/D konverter 12 bites, 8 Д1Э konver

ziós idejű IC. A 12 bitből csak az alsó 8 bitet használjuk, 

részben a könnyebb adatkezelés (8 bit=l byte), részben a na

gyobb konverziós stabilitás biztosítása érdekében. A konver

ter 8 multiplexálható csatornán fogadja a konvertálandó je

leket, így egyszerre több, szinkron zajló folyamat figyelhe

tő. A fenti elemeken kívül a készülék tartalmaz még két pár

huzamos portát, melyek közül az "A"-porta adatregiszterének 

felső 5 bitje 1 secundumtól tizes osztással időmarkereket 

szolgáltat (ezeket a rendszeróra generálja), az alsó 3 bitje 

pedig a multiplexer számára adja meg a csatornacímet (0-7); 

a "B"-porta adatregisztere viszont a kijelölt csatornáról 

érkező konvertált adatot tartalmazza. Ez a bináris érték te

hát egy 0 és 255 közötti egész szám, ami esetünkben azt je

lenti, hogy mérőrendszerünk 256 fényintenzitási fokozatot 

tud megkülönböztetni.

A denzitométerről érkező távolság- és startmarker a

konverter 0. csatornájára érkezik, a mért értékek pedig az 

1. csatornán haladnak. Az A/D konverter a ZX-Spectrum rend

szerbuszára csatlakoztatható.
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2.2. A mérőrendszer programja

A ZX-Spectrum 48K-s személyi számítógép rendszer-ROM-ja 

és a rendszerprogram munkaterülete a 0-23754 (H0000-H5CC9) 

címtartományt foglalja le. A mérőrendszert irányító program

a fennmaradó területet (25755-65535 (H5CCA-HFFFF)) a 4. áb

ra szerint osztja. A gépikódú program két részből áll: a fő

funkciókat kezelő rész a 23762 (H5CD2) címen kezdődik, mére

te kb. 6,25 Kbyte, a kisegítő rutinok 32000-től (H7D00) kez

dődnek, hosszuk kb. 0,75 Kbyte. A kalkulátor-, program- és

rendszerstack 31999-től lefelé helyezkedik el. Az adat- és 

munkaterület kezdőcíme 36096 (H8D00), itt kezdődik az aktu

ális sáv (az, amelyen a felhasználó éppen dolgozik: betölt, 

kiértékeli, alapvonalat illeszt stb.), az efölötti 40 byte 

a sávpointerek területe, majd 37536-tól (H92A0)a sávok méré

si adatai helyezkednek el. Mivel a denzitométer optikai 

rendszerének minimális résszélessége 0,1 mm, a program cen

timéterenként 100-szor vesz mintát a gélről. Egy mintavételi 

pont, mint láttuk, egy egybyte-os értéket jelent. Mivel a 

mérőkocsi úthossza 14 cm, egy gélsáv teljes hosszon mérve

1400 byte-ot foglal el. Tekintve, hogy a kijelölt adatterü

let hossza 28000 byte, ez 20 gélsáv egyidejű tárolását teszi

lehetővé.
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A program szolgáltatásai két, esetenként három menü-

szintre szerveződnek. Legmagasabb a menükártyák szintje, 

melyek elemeit nevezzük főfunkcióknak. Ezt követi a kártyá

kon látható menük szintje, melynek listaelemeit a továbbiak

ban funkcióknak nevezzük. Három esetben, LOAD FROM INST

RUMENT, BASELINE CORRECTION, MANUAL EVALUATE/ ehhez a szint

hez alulról még egy további is csatlakozik, az almenük

szintje, amely a részfunkciókat tartalmazza. A menürendszer

strukturogramját az 5. ábra mutatja.

A menülistákban kurzorok segítségével választhatunk. A 

főfunkciók listájában a kártyakurzorral (széles fekete csík) 

a funkciók és részfunkciók között pedig a kis- és alkurzor- 

ral. E két utóbbi kurzor alakilag megegyezik: egykarakternyi

fekete négyzet. A menüben való választásnak minden szinten

azonos szabályai vannak: a kurzort a kurzormozgató billen

tyűkkel a kívánt listaelemre mozgatjuk, majd a kiválasztott 

elemet az "ENTER"-billentyű lenyomásával aktivizáljuk. Ez 

főfunkció esetén a megfelelő menülista előreemelését, funk

ció vagy részfunkció esetén pedig végrehajtásuk megkezdését 

jelenti. A két alacsonyabb szinten minden lista első eleme a

magasabb szintre való visszatérést biztosítja. A funkciólis

ták ezen eleme a THUMBING, részfunkciók esetén pedig a QUIT.
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A program főfunkciók a következő feladatokat látják el:

a, adatok beolvasása a perifériáról (LOAD),

b, adatok kimentése háttértárolóra (SAVE),

c, a felvett denzitogramok megjelenítése (DISPLAY),

d, a mérési adatok kiértékelése (EVALUATE),

e, a feldolgozás befejezése (END).

A továbbiakban részletesen ismertetjük ezeket a funkciókat.

2.2.1. LOAD

Ez a főfunkció az adatok betöltését végzi on-line a mé

rőműszerről vagy egy háttértárolóról.

A RECORDER funkció magnókazettán tárolt adatokat tölt 

vissza a memóriába. Adatvédelmi szempontból a funkció csak

üres tárba tölt, egyébként hatástalan. Ha a memóriában már

van adat, azt előzőleg a DELETE ALL funkcióval törölni kell. 

Csak olyan adatfile-ok visszaolvasása lehetséges, melyeket a 

program SAVE főfunkciója írt szalagra, mert a filefejben 

speciális információkat kíván (lsd. SAVE).

A CARTRIDGE funkció csak annyiban tér el az előbbitől
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hogy a betöltést microdrive-ról végzi.

Az INSTRUMENT funkció valósítja meg a denzitométerről

történő beolvasást.

A MEASUREMENT részfunkció teremti meg a tényleges

on-line kapcsolatot a perifériával. Ez a programrend-

egyetlen olyan eleme, amely nemszabványos perifészer

riát vezérel. A denzitométerről érkező távolságmarke-

reknek megfelelő pontokban mintát vesz a gélről és azt

az adatterület következő szabad byte-jában tárolja. A

mintavételezés a LENGHT OF GEL részfunkcióval beállí

tott gélhossznak megfelelő távolságig tart.

A CORRECTION részfunkció a mérőerősítő beállítását

támogatja.

A LENGHT OF GEL részfunkció a mérőút hosszának be

állítását teszi lehetővé 0,5 cm pontossággal. A minimá

lis gélhossz 0,5 cm, a maximális 14 cm.

A DELETE LAST ZONE részfunkcióval a legutoljára

felvett gélsáv adatai törölhetők, ha mérés közben vala

mi hiba történt. Bár a részfunkció egyszerre csak egy

sávot töröl, egyesével a teljes memória letörölhető.

A DELETE ALL részfunkció gyakorlatilag újraindítja a
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programot. Nem csak a memória adatterületeinek logikai tör

lését hajtja végre, hanem lehetővé teszi új gélnév és kezdő- 

sorszám megadását is (ebben különbözik az előbb leírt rész- 

funkcióval való teljes tártörléstől). A gélnév és sávsorszá

mokat a kiértékelő funkciók használják nyomtatott táblázata

ik azonosítására. Mindkét törlőfunkció adatvédelmi szempon

tok miatt nem hajtódik végre "első szóra", hanem előbb az 

"ARE YOU SURE? (Y/N)" üzenetet küldi és csak az erre adott

igenlő válaszra töröl.

2.2.2. SAVE

Ez a főfunkció végzi az adatok kimentését háttértáro

lókra (magnókazetta vagy cartridge). A filefej információk 

közé beírja a fiiéban lévő gélsávok számát is. A RECORDER

funkció kazettára, a CARTRIDGE microdrive-га menti az adato

kat. Mindkét esetben a felhasználó által definiált maximáli

san 10 karakter hosszúságú azonosítókkal címezhetőek a file- 

ok. A file típusa 4-es, vagyis a Spectrum rendszerprogram

loadere számára nem létezik.
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2.2.3. DISPLAY

Ez a főfunkció a mérési adatok megjelenítését szervezi 

különböző felbontásban és előkészítéssel. A denzitogramok

képernyőre vagy printerre kérhetők.

A HIGH RES. funkció az összes mérési pontot megjeleníti

a képernyőn egy denzitás-távolság grafikonban. Kétféle elő

készítés lehetséges:

SMOOTH a mért értékeken a megjelenítés előtt

zajszűrést végez,

- a natív (zajos) értékeket ábrázolja.

Mivel egy képernyőre maximum 140 pont rajza fér el, a teljes 

grafikon csak képernyőváltásokkal látható. Ezt a funkció sí-

ROUGH

ma előre-hátra scrollolással valósítja meg, ami billentyű

zetről vezérelhető. A scrollolás a távolság-tengely mentén

történik.

A LOW RES. funkció csak SMOOTH előkészítéssel kérhető.

A denzitás-távolság grafikonon csak minden 10 mérési pont 

maximuma jelenik meg (amplitúdó-helyes ábrázolás), azaz (nm

enként egy pont látható a gélről. Ez maximális gélhossz ese

tén 140 pont, ami éppen elfér egy képernyőablakban. Ezért az
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ábrát nem kell scrollolni, így gyors áttekintés nyerhető a 

felvett adatok helyességéről.

A PRINT HIGH RES. funkció, hasonlóan a másik nagyfel

bontású képhez, kétféle előkészítési opciót nyújt. Ha a meg

jelenítés printeren (SEIKOSA GP100A) történik, figyelembe 

véve a printerpapírok hosszméretét, csak minden két pont

amplitúdó-helyes képét adja meg. Ha a program printer-plot

tert használ, minden pontot felrajzol. A nyomtatott ábra a-

zonosítása céljából a fejlécbe beírja a gélnév és sávszám a-

zonosítókat is.

A PRINT LOW RES. funkció is más nyomtatási képet ad ha

printert vagy ha printer-plottert használunk. Printer esetén

a megjelenítési formátum azonos a LOW RES. funkcióéval, gya

korlatilag a képernyőmaszk hardcopy-ja a gélnév és sávszám 

azonosítókkal kiegészítve. Printer-plotteren minden két pont 

amplitúdó-helyes képét jeleníti meg, ami azt jelenti, hogy a 

rajzolt denzitogram mérethelyesen illeszkedik a gélképhez, 

mivel a printer-plotter papírirányú előtolása 0,2 mm, a min

tavételi sűrűség pedig 0,1 mm.

A ZONE No. funkció teszi lehetővé a memóriában tárolt
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gélsávok közül a kívánt sáv kiválasztását a sávszám azonosí

tó megfelelő beállításával. Ez a funkció közös az EVALUATE

főfunkcióval.

2.2.4. EVALUATE

Ez a főfunkció a programrendszer "lelke". Segítségével 

megvalósítható a felvett adatok különböző szempontok szerin

ti feldolgozása, az eredmények táblázatos megjelenítése kép

ernyőn vagy nyomtatón. A főfunkcióhoz két almenü is tartozik

a BASELINE és MANUAL funkciókon keresztül.

A BASELINE funkció 5 változatot kínál az erősítő beál

lítás pontatlanságai miatt szükséges utólagos alapvonal kor

rekcióhoz . Alapértelmezése a MEAN BASELINE korrekció. Az a-

lapvonal illesztés (és minden más adatmanipuláció is) csupán 

látszólagos, az eredeti mérési értékeket nem rontja el, csak 

hatása érződik a kapott erdményeken, mivel a műveletek az 

aktuális sáv területére másolt adatokkal hajtódnak végre, 

így ugyanabban a feldolgozási menetben különböző korrekciók

is alkalmazhatók.

A LOWEST VALLEY részfunkció megkeresi a mért érté-
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kék minimumát és azt minden mérési pontból levonja. 

Szemléletes jelentését a 6.a, ábra illusztrálja.

A FIRST TO LAST VALLEY részfunkció meghatározza az 

első és az utolsó völgypont (értelmezését lsd. AUTOMATA 

részfunkciónál) értékét, erre a két pontra egyenest il

leszt, és a többi pontot az

A.= A.- i(V - V ) / n í 1 u e

egyenlet alapján határozza meg, ahol 

A^- az i. mérési pont értéke,

V - az első völgypont értéke,

V - az utolsó völgypont értéke, 

az i. mérési pont távolsága,

n - a két völgypont távolsága egymástól. 

Szemléletes jelentése a 6.b, ábrán látható.

i

A MEAN BASELINE részfunkció meghatározza az összes

völgypont értékét, veszi ezek átlagát és ezt levonja 

minden mérési adatból. Szemléltetése a 6.c, ábrán.

A VALLEY TO VALLEY részfunkció a szomszédos völgy-

pontokra végez kétpontos egyenes-illesztést, majd a

völgyek által határolt szakaszokon végez el egy FIRST

TO LAST VALLEY típusú korrekciót. Jelentését a 6.d, áb-
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га szemlélteti.

А LINEAR BASELINE részfunkció szolgáltatja a leg

bonyolultabb, de legprecízebb korrekciós módszert. Az 

összes völgypontra lineáris regresszióval egyenest il

leszt, majd az Y = aX + b egyenlet alapján 

"a" és "b" a regresszióval számított paraméterek, "X" 

pedig a keresett pont távolsága - minden mintavételi

ahol

pontban meghatározza az alapvonal értékét és azt levon

ja a mért értékből.

Minden korrekciótípusnál, ha az alapvonal értéke egy adott

pontban nagyobb, mint a mért érték, a pontot kinullázza a

korrekciós rutin.

A MANUAL funkció az adatok "kézivezérlésű" feldolgozá

sát teszi lehetővé. Almenüjének elemei tetszés szerinti sor

rendben végrehajthatók vagy elhagyhatók. Ahol szükséges a 

computer automatikusan elvégzi a kihagyott részt (pl. ha nem 

jelöltünk ki csúcsokat a feldolgozáshoz).

A SMOOTHING részfunkció csak kérésre hajtódik vég

re. Feladata a zajszűrés. Legfeljebb 7-szer érdemes 

meghívni, mivel ez már teljesen lesimítja a görbét, to

vábbi hívásai csupán a csúcsok amplitúdóját csökkentik. 

Ezt mutatja az alábbi simítási sorozat is:
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mért értékek: 5 255 20 2510

1. simítás 1305 75 50 25

2. simítás 5 40 45 35 25

3. simítás 5 25 30 27 25

4. simítás 5 22 23 2517

5. simítás 5 13 18 21 25

6. simítás 5 11 16 20 25

7. simítás 5 10 20 2515

Az eredeti értékek mérése során egy nagyfrekvenciás zaj 

lépett fel (255). Ez az 5 mérési pont menetéből kilóg, 

a zajos pontot nem tekintve - a mérési pontokmivel

egy olyan egyenesre esnek, amely minden új mintavételi 

helyen 5 egységgel magasabb denzitást mutat. Tehát az 

"igazi" értékeknek 5, 10, 15, 20 és 25-nek kellene len

nie. Ezt az értéksorozatot a 7. simítással előállítot

tuk, minden további simítás nem változtatja meg ezt a 

sorozatot, ha figyelembe vesszük, hogy a simító függ

vény a következő:

Ai= (Ai+1~ aí_i) DIV 2,

ahol A . 1 , A .1-1 ’ í

A mérés kezdő- és végpontját nem simítjuk.
Ai + 1 három egymást követő mintavételi

pont.

.A.3 »4
Vv
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A BASELINE részfunkciót fentebb már ismertettük.

Az INDICATION OF PEAKS részfunkció segítségével

jelölhetünk ki csúcsokat és völgyeket tetszés szerint

egy scrollolható HIGH RES. maszkban. A további feldol

gozás során csak ezek lesznek figyelembe véve mint a 

sáv mért értékei, a meg nem jelölt részek a számítások

ban nem vevődnek figyelembe.

Az EVALUATE részfunkció végzi el a görbe integrá

lását a végrehajtott manipulációk (alapvonal korrekció, 

simítás, stb.) figyelembe vételével.

A SEPARATION OF PEAKS részfunkció segítségével 2,

a gélen nem tökéletesen szétvált csúcs választható el

egymástól és határozható meg relatív arányuk. A felada

tot Gauss-görbe illesztéssel oldja meg a program. Ab

szolút területértékek meghatározása nem lehetséges.

Az AUTOMATA funkció teljesen önműködően végzi el a mé

rési adatokon a szükséges korrekciókat és nyomtatja ki, il

letve írja képernyőre a számítások eredményeit. Először 

3-szoros simítást végez a kijelölt sáv adatain, majd megke

resi a görbén a csúcs- és völgypontokat. Ezt a görbe három 

szomszédos pontjára illesztett két egyenes segítségével old

ja meg a következők szerint:
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A - A Ai Ai-1’dl d2~ Ai+1 Ai’

A) M i Jahol A Ai+1 három egymást követő pont ési-1
0^=02= 0 : plató,

d^ = 0 és 02 póz. vagy d^ póz. és d2= 0 : csúcs eleje, 

d^= 0 és d2 neg. vagy d^ neg. és d2= 0 : völgy eleje, 

dj neg. és d2 póz.

d^ póz. és d2 neg.

d^ neg. és d2 neg.

d-^ póz. és d2 póz.

Ezt követi a teljes görbe alatti terület integrálása a mega

völgy ,

csúcs

völgybe megy,

csúcsra megy.

dott alapvonal korrekció figyelembe vételével, majd a megta

lált csúcsok integrálása völgyponttól völgypontig. Az ered

ményeket képernyőn és - ha be van kapcsolva - printeren is 

közli a számítógép. A táblázat megadja a részterületek tel

jes területre vonatkoztatott százalékos arányait, valamint a

mérési startvonaltól számított távolságot a csúcsok azono

síthatósága végett.

2.2.5. END

Ez a főfunkció elköszön, törli a számítógép memóriájá-
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ból a programot és az adatokat, és alaphelyzetbe állítja a

ZX-Spectrumot egyéb feladatok elvégzéséhez.

A mérőrendszer programja interaktív, könnyen kezelhető 

ón. "barátságos" program. Használatát bárki könnyen elsajá

títhatja minden számítástechnikai ismeret nélkül is. Kezelé

sét kb. félóra alatt megtanulták, annak ellenére, hogy a 

program angolul "beszél". Ez utóbbi specialitásának két oka 

van. Az egyik az, hogy a Spectrum képernyőszerkezete (24x32 

karakter) jobban megfelel a tömörebben fogalmazható angol

nyelvű szövegeknek; a másik ok pedig a karakterkészletben

van, amennyiben hiányoznak belőle az ékezetes betűk, melyek 

nélkül esetleg értelemzavaró, sőt nyomdafestéket nem tűrő 

magyar feliratokat lehetne csak írni. Új karakterkészlet ge

nerálásához viszont nem volt elegendő hely.

A kifejlesztett mérőrendszer a gélek kiértékelését na

gyon meggyorsítja. Míg a régebbi mérőrendszerrel 20 gélsáv

nak csupán a lemérése egy egész munkanapot igénybe vett, az 

új rendszer kb. 1,5 óra alatt ugyanennyi sáv automatikus 

feldolgozását is elvégzi. Ezek a tények igazolták a fejlesz

tésre fordított munkát és anyagfelhasználást.
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3. A MÉRŐRENDSZER TESZTELÉSE

Az új mérőrendszer hatásfokának, felbontóképességének

és pontosságának tesztelésére a következő kísérleteket vé

geztem el:

1, a gélek terhelhetőségének vizsgálata

- a kísérlet célja meghatározni azt a fehérjekon

centráció tartományt, melyben a program megbízható 

pontossággal lineárisan méri a mennyiséget;

2, fehérjekeverékek komponenseinek arány meghatározása

- a kísérlet célja ismert összetételű keverékek se

gítségével meghatározni a komponens arányok repro

dukálhatóságának mértékét;

3, az alapvonal illesztési módszerek vizsgálata

- a kísérlet célja összehasonlítani az alapvonalkor

rekciós lehetőségeket abból a szempontból, hogy 

milyen mértékben befolyásolják a mérési eredménye

ket .

A mérésekhez használt fehérjéket előzetesen teszteltem 

elektroforetikus homogenitás szempontjából. E vizsgálatok a- 

lapján a következő négy fehérjét használtam a kísérletek so

rán: bovine serum albumin, ovalbumin, lactat dehidrogenase



1. táblázat: A kísérleti fehérjék néhány adata

FEHÉRJE NATÍV MOLSÚLY MOLSÚLY SDS-BEN GYÁRTÓ

Bov . ser. alb. 93000 SIGMA93000

Ovalbumin 61000 61000 SERVA

LDH-I. 140000 36000 SERVA

Tripsz . inhib . 17500 17500 SERVA

2 . táblázat: A pufferek összetétele

PUFFEREK

MINTAOLDÓ 
12 5mM 
pH6,8

ELEKTRÓD 
2 5mM 
pH8,3

TRISZ 
0,5M 
pH6,8

TRISZ 
1 ,5M 
pH8,8

ANYAGOK Egys .

(b - m e г к a p t о e t a n о 1 ml 50

Glicerin ml 125

Glicin 13,5o
HCl, konc. ml pH-hoz pH-hoz pH-hoz pH-hoz

SDS 4 4 20 1g

Trisz 60,5 181,5 15,125 3.025g

A megadott mennyiségek 1000 ml oldatra vonatkoznak.



3. táblázat: A PAA gélek összetétele

GÉLEK
GYŰOTŐGÉL FUTTATÚGÉL

12,5%ANYAGOK Egys 6%

Trisz puffer pH6,8 ml 250

Trisz puffer pH8,8 ml 250

Acrylamid 57 118,750

bis-Acrylamid 3 6,25g

Ammóniumperszulfát 2,5 2,5g

DMPN ml 1 1

A megadott mennyiségek 1000 ml-re vonatkoznak.

4. táblázat: A gélek festéséhez használt oldatok

OLDATOK
FESTŐFIXÁLÖ MOSÓANYAGOK Egys

Methanol ml 467,5 467,5 50

Ecetsav ml 94 94 75

Coomassie BB 2,5g

A megadott mennyiségek 1000 ml-re vonatkoznak
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izoenzim I. típus és trypsin inhibitor. Ezen anyagok néhány

adatát az 1. táblázat tartalmazza.

3.1. Anyagok és módszerek

A kísérletek elvégzésére az intézetünkben leggyakrabban

alkalmazott elektroforetikus technikát használtam: 12,5%-os

SDS-PAA lapgélen, vertikális rendszerben végzett elektrofo-

rézist. A rendelkezésre álló két különböző méretű futtatókád

közűi a kisebb 2x10, a nagyobb 2x23 pályát futtat egyszerre.

Mind a két esetben a futtatásból kizártam a szélső pályákat

fal-effektusok csökkentése érdekében. Tehát a felhasználta

pályák száma 2x6 illetve 2x19 volt. A kísérletek során hasz

nált anyagokat, a pufferek, gélek és festék oldatok összeál

lítását az 2., 3. és 4. táblázat tartalmazza. A táblázatok

ban megadott mennyiségek 1000 ml oldatra vonatkoznak. A lio- 

filizált fehérjékből a mintaoldó pufferben 1 mg/ml-es törzs-

oldatot készítettem. Mólsúlystandardként a Pharmacia Fine

Chemicals LMW-kittjét használtam ugyan ebben a pufferben

felvéve.

A futtatásokat szobahőmérsékleten, szabályozott fe-
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szültséggel végeztem. A futtatógélek fölé 1 ill. 2 cm-es

gyűjtő-gélt rétegeztem, az elválasztó-gél hossza 12 ill. 14 

cm volt. Az indító feszültség 50 V, majd miután a front el

hagyta a gyűjtő-gélt (kb. 1 óra alatt) a feszültséget 75 V- 

ra növeltem. Ezzel a feszültséggel további 4-5 óráig futtat

tam, amíg a jelölőfesték ki nem lépett az alsó kád pufferé

be. A viszonylag alacsony futtatófeszültség miatt a rendszer

hűtéséről nem kellett külön gondoskodni.

A gélek előhívását Coomassie BB festéssel végeztem. A 

fixálást 60 percig 40°C-os vízfürdőn rázatással, a festést 

120 percig 40°C-os vízfürdőn rázatással, a mosást pedig 48 

óráig rázatással, a mosót 4-5-ször cserélve végeztem. A ki

értékelésnél a program automata üzemmódját használtam MEAN 

BASELINE alapvonal korrekcióval.

3.2. Eredmények

Kitűzött céljaim megvalósításához elsősorban a fehérjék 

festékkőtésének mértékét kellett meghatározni. Ez a terhel

hetőségi vizsgálatokhoz készített géleken elvégezhető volt,

mivel egy gél túlterheltsége nem csak abból adódik, hogy egy
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8. ábra : A festődési kalibrációhoz készített gél 
"B"-lap: LDH-I, Tripszin inhibitor
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sávra olyan nagymennyiségű anyagot viszünk fel, hogy az nem 

képes a futtatás során külön csíkokra bomlani, hanem abból 

is, hogy az egyes fehérjék festékkötő képessége eltérő és e- 

miatt lehetnek olyan komponensei az anyagnak, melyek kis af

finitásuk miatt nem képesek a koncentrációjuknak megfelelő 

arányú festéket felvenni. Ennek a fordítottja is igaz lehet, 

ha valamely fehérje nagy affinitással bír a festékhez, ala

csonyabb koncentrációban is erős festódést mutat, ezért re

latív aránya nagyobbnak adódik, mint gyengébben festődő tár

saié.

A gélterhelhetőségi vizsgálatokhoz és a festékkötés ka

librálásához a 7. és 8. ábrákon látható géleket futtattam. A 

gélekre felvitt anyagok mennyisége 3-30 /jg között volt. A 

felviteli térkép a következő:
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mennyiség ( Д]д)"A"-lap "B"-lapsáv

1. BSA 3 LDH-I.

2. BSA 5 LDH-I.

3 . BSA 8 LDH-I.

4. BSA 10 LDH-I.

5. BSA 12 LDH-I.

6. BSA LDH-i.15

7. BSA LDH-I.20

8. BSA 25 LDH-I.

9 . BSA 30 LDH-I.

10. LMW-kitt LMW-kitt10

11. Ovalbumin Trip.in.3

12. Ovalbumin Trip.in.5

13. Ovalbumin Trip.in.8

14. Ovalbumin Trip. in .10

15. Ovalbumin Trip . in.12

16. Ovalbumin Trip. in .15

17. Ovalbumin Trip. in .20

18. Ovalbumin Trip.in.25

19. Ovalbumin Trip.in.30

A kalibrációs mérések során kétféle erősí tóbeállítással

dolgoztam. Az LDH-I esetében, mivel az egyes csíkok nagyon
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9/a ábra: Az LDH-I festődési görbéje



9/b ábra: A Tripszin inhibitor festődési görbéje



9/c ábra: Az Ovalbumin festődési görbéje



9/d ábra: A BSA festődési görbéje



5. táblázat: A kalibrációs görbék pontjai

FEHÉRJÉK RÉSZTERÜLETÖSSZTERÜLET %AJg

LDH-I 3
5
8

10
12

2113 1391
(6575)

1368
(3712)

3287
(7585)
1858

(4025)

296
(1277) (19)

20 346 25
(772)
1128

(2008)
1067

(1856)

(21)
25 34

(26)
5730

(46)

TRIPSZIN INHIBITOR 3
5

2713
3801
3817
5490
6722
8317
9715

1008 2713
3891
3915
5536
6722
8334
9750

9810
9712
9915

10020
10025
10030

OVALBUMIN 923 2681
2945
3295
3614
4074
4441
4603
4507
4480

2467
2835
3152
3501
3811
4042
4101
4276
4406

965
968
9710
9412
9115
8920
9525
9830

В. SERUM ALBUMIN 1062
1607
1565
2093
2854
3437
4942
5895
6750

703 1510
1806
1565
2093
2854
3537
4842
5895
6750

895
1008
10010
10012

9715
10020
10025
10030

У
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halványak voltak, minden egyes sávhoz külön minimum-maximum 

beállítást végeztem, hogy a csúcsok alatti területet (beütés 

szám) minél nagyobb mértékben növelhessem. Mivel minden sáv 

más jel-zaj viszonyú az erősítés különbözősége miatt, a fes- 

tődési kalibrációt a relatív (százalékos) beütésszám alapján 

kell elvégezni (9/a sz. grafikon). A többi fehérje esetében, 

mivel ezek festődése lényegesen erősebb volt, elegendőnek 

bizonyult fehérjetípusonként egyszeri beállítás a legnagyobb 

denzitású csíkot véve maximális erősítésűnek. Ebben az eset

ben az abszolút beütésszám használandó a kalibrációs görbe 

felvételéhez, mivel egy mérési sorozaton belül a jel-zaj vi

szony állandó (9/b,c,d sz. grafikonok).

alapvonalkorrekció (MEAN BASELINE) a jel-A választott

zaj viszony további javítása miatt indokolt, mint ez az 5. 

táblázat LDH-I rovatából kitűnik. Itt a zárójelben megadott

bői kitűnik, hogy az abszolút értékek csökkenése ellenére a

jel relatív értéke nő, azaz a mérőrendszer zaja csökken. A 

táblázat további részeiben éppen ezért nem adom meg a LOWEST 

VALLEY-val kapható értékeket, csak a számításokban felhasz

nált adatokat. A jel relatív nagyságának további növelését 

célozza az is, hogy a gélek denzitometrálása nem a teljes

futtatási hosszon történt, hanem csupán a csíkok 3 cm-es
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környezetében, melynek kb. közepére esik a csík maximális

intenzitása.

A 9/a ábra -a festődési görbén kívül- egy igen fontos 

tényt is szemléltet, nevezetesen azt, hogy a LOWEST VALLEY- 

ról a MEAN BASELINE korrekcióra való áttérés a görbe jelle

gét nem befolyásolja. Megfigyelhető, hogy mind a LOWEST VAL

LEY (körök), mind a MEAN BASELINE (négyzetek) korrekcióval

kapott pontok egy exponenciális görbére illeszthetők, de az 

utóbbi pontokat az 5. táblázat adatai alapján kevesebb hiba 

terheli. Ellenkező estben le kellene mondanunk a mérést pon

tosító korrekcióról a valódi hatások megfigyelése érdekében. 

Ez viszont azt eredményezné, hogy bár a hatás jellegét lát

juk, annak kvantitatív meghatározását csak akkora hibával 

végezhetnénk el, amely eredményeinket használhatatlanná ten

né .

A festődési görbék elemzéséből a következő eredmények

adódnak:

a, a vizsgált koncentráció-tartományban az LDH-I izoen- 

zim (9/a ábra) 1-15 yug között nem mérhető, 15-30 /ug-nyi 

mennyiségben festődése a koncentrációval exponenciáli

san emelkedik. A komplexképződések kinetikájából adódik
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az a feltételezés, hogy a fehérje festékkötési reakció-

béje szigmoid lefutású és ennek kezdeti szakaszát mér

tem. A tripszin inhibitor (9/b ábra) és a BSA (9/d áb

ra) a vizsgált tartományban lineárisan növekvő festék

kötést mutat. A BSA esetében megjegyzendő, hogy a 3, 5 

és 8 ug mennyiségek pontjai definiálhatják egy szigmoid

görbe alsó részét is, de mivel ezeken a pontokon a leg

nagyobb a mérési hiba, messzemenő következtetések nem

vonhatók le. Az ovalbumin festődése 15 ug-ig lineáris, 

efölött telítési jellegű. Ez a görbe tehát szintén egy 

szigmoid részgörbéjének tekinthető: a felszálló ágának, 

b, a mérések alapján meghatározhatók az illesztett gör

bék paraméterei. Az LDH-I pontjaira exponenciális gör

bét illesztettem:

1.06xу = 7,18e

melynek korrelációja r=0,9739. A tripszin inhibitor és 

a BSA esetén lineáris regressziót alkalmaztam, melyek 

egyenletei a következők:

= 215 + 324xУтл.
yBSA = 134 + 225x
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10. ábra: Az arány reprodukálási és alapvonalkorrekci
ós vizsgálatokhoz készített gél
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a korrelációs koefficiensek pedig г =0,9965 illetveT.I.
Az ovalbumin telítési görbéje két=0.9941 voltak.rBSA

egyenessel lefedhető, melyek közűi az első a 12 jug-ig,

a második pedig a 15-30 /ug-ig terjedő tartományra il

leszthető. Az egyenesek egyenletei:

y3_12 = 2051 + 145x , 

3636 + 2 5xy15-30~

a korrelációs együtthatók pedig 0,9966 és 0,9844.

A fehérjekeverékek komponensarányainak meghatározásához 

a 10. ábrán látható gélt futtattam. A fehérjék keverési ará

nyai a következők voltak:

BSA:0valb. :Trip.in. :LDH-I

1. keverék 1 1 1 1

2. keverék 2 1 1 1

3. keverék 21 1 1

4. keverék 1 21 1

5. keverék 1 : 1 1 2



6. táblázat: A fehérjék festődési arányai és keverékeik kom
ponens arányainak meghatározása

Trip.inh. 
0,56

LDH-I
0,13

BSA Ovalbumin 
0,861,00Festődés

TOTÁL % tér %% tértértér

22,1594 5,2 25153818 33,539,21. keverék 
korrekció

11388 4461

2947
5252

20,8
25,2

572 4,03932
4572

27.8
21.8

14134
20917

6683
6683

47,3
31,9

2. keverék 
korrekció 4400 21,0

20,0
22,2

806 5,7 2814
5025

43.2
31.2

14086
22684

4375
4375

31,1
19,3

6092
7084

3. keverék 
korrekció 27,36200

6,7 3360
6000

23,9
25,4

9363953
4596

28,2
19,5

4. keverék 
korrekció

14030
23577

5781
5781

41,2
24,5 30,57200

11,7
45,0

3062
5468

22,4
20,1

22,7
13,3

1597
12284

5. keverék 
korrekció

5898
5898

43,2
21,6

3109
3615

13666
27265
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A 10. ábrán a felviteli térkép a következő:

BSA : Ovalb . : Trip . in . : LDH-I ( yug) 

15: 15

sáv keverék

1. 151. 15

2. 2. 30: 15 15 15

3 . 15: 303 . 15 15

15: 154. 4. 30 15

5. 5. 15: 15 2515

6 . LMW 10 Д1д

A fehérjekeverék arányainak meghatározásakor, hasonlóan 

az előző vizsgálathoz, MEAN BASELINE korrekciót használtam. 

Az ok ebben az esetben is a jel-zaj viszony csökkentése. A 

6. táblázatban meghatároztam az egyes fehérjék festődési a- 

rányát a BSA-га vonatkoztatva. Ezeket a számításokat az 1. 

keverék mérési eredményei alapján végeztem el. A TOTÁL ki

számításánál elhagytam azokat a gélen mérhető egyenetlensé

gekből adódó csúcsokat melyek az alapvonal korrekció után is 

megmaradtak, hogy a relatív beütésszámokra minél homogénebb 

értékeket kapjak. A 2., 3., 4. és 5. keverékek esetén a szá

mított festődési rátákkal korrigált értékekre is elvégeztem 

az arány meghatározásokat. Bár az igy kapott százalékos ér

tékek sokkal egyenletesebbek, még ekkor sem reprodukálható a



7. táblázat: Alapvonalkorrekciók hatása

LINEAR 
ter I %

VAL.-VAL. 
ter I %

FRS-LT V. 
ter ! %

MEAN BL. 
ter I %

PEAK LOWEST V. 
ter I %

TOTÁL 1407014725 138861764419059

0,7 13 0,19577 0,52,2 421 2,44211.

2.(BSA) 45,842,6 64446683 45,4 59157411 42,07454 39,1

3,40,2 4743,5 34859 4,9 514906 4,83.

4 . (Ova.) 27,226,1 383526,7 362526,1 39324780 25,1 4601

5.(LDH-I) 492 3,5833 6,0572 3,98,8 1234 7,01683

6.(Tr.i.) 2812 20,03384 24,417,7 2947 20,031173804 20,0

0 0,00,0 0 0,00,0 07. 0,0 111

FRS-LT V. = FIRST TO LAST VALLEY 
VAL.-VAL . = VALLEY TO VALLEY

LOWEST V.= LOWEST VALLEY 
MEAN BL. = MEAN BASELINE 
LINEAR - LINEAR BASELINE
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várt 40 : 20 : 20 : 20 százalékos arány egy elfogadható hi

bahatáron belől. A relatív hibák 24.8% a kétszeres mennyisé

gű fehérje és 19,7% a többi fehérje esetén. Ez ismét felhív

ja a figyelmet arra, hogy az elektroforetogramok denzitomet- 

riás kiértékelésekor csak nagyon óvatos mennyiségi becslé

sekbe bocsátkozhatunk.

Az alapvonalkorrekciók hatásának vizsgálatára a 10. áb

rán látható gél 2. sávját választottam, mivel ezen a sávon 

volt mérhető a legkisebb zaj. Az eredményeket a 7. táblázat 

tartalmazza. Ennek alapján megállapítható, hogy a különböző 

adatkorrekciók nem torzítják el számottevően a komponensek 

arányait, viszont jelentősen megnövelik a hasznos jel ampli

túdóját és csökkentik a zajét. Ez megfigyelhető pl. az 1. 

csúcs esetén, amely egy BSA-dimer. Nagy koncentrációban a 

BSA hajlamos aggregálódni és di- vagy tetramer formában kü

lön csíkot ad a futtatás során. Mivel a reakció nem sztöchi-

ometrikus az így adódó halvány csíkokat véletlen zajként

kell kezelnünk. Az eredeti (LOWEST VALLEY) értéke 421-ről

13-ra csökken, ami 32-szeres gyengítést jelent. A BSA mono

mer esetén az értékek 39,1-ről 45,8-ra nőnek, tehát itt az 

erősítés 1,17, vagyis összeségében (a gyengítést is figye

lembe véve) a jelerősítő hatás mintegy 38-szoros. Sajnos a

/'«r

: I
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korrekciós módszerek nem "tudják", hogy számunkra melyek az 

értékes jelek, így előfordulhat, mint jelen esetben az LDH- 

nál, hogy a fontos jelek amplitúdóját is csökkentik, mivel 

azok olyan kicsik, hogy zajnak tekinthetők. Ezt a hátrányt 

csak úgy lehet kiküszöbölni, hogy nagyobb mennyiséget vi

szünk fel az anyagból és korrekciós módszernek egy középerős 

eljárást, pl. FIRST TO LAST VALLEY vagy MEAN BASELINE alap

vonal illesztést használunk.
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4. ÜSSZEFOGLALÄS

Eredményeimet a következőkben foglalhatom össze:

1. Sikerült kifejleszteni egy programrendszert, amely 

nemszabványos perifériáról jeleket olvas távolságmarkerekhez 

szinkronizálva. A jeleket tárolja, archiválja és különböző

szempontok szerint feldolgozza. A feldolgozás eredményeit

nyomtatón vagy képernyőn jeleníti meg. Menüszervezése lehe

tővé teszi, hogy kezelése könnyen megtanulható, használata

pedig kényelmes és gyors legyen. A program moduláris építke

zése megkönnyíti az ideiglenes vagy állandósuló igényeknek 

megfelelő módosítást (pl. mind printerrel mind printer-plot

terrel működő változatai vannak), illetve a memória korlá

tozta bővítést is. Mivel a program gépikódú, sebessége és 

tárkihasználása optimális.

2. Az elvégzett mérések részben a programrendszer tesz

telését, részben pedig egyes fehérjék denzitometriás mérhe

tőségének vizsgálatát célozták. A vizsgált fehérjék közűi a 

választott koncentrációtartományban (3-30 /ug) a Tripszin in

hibitor és a BSA koncentráció arányos (lineáris) festődést 

mutatott, az LDH-I izoenzim csak a tartomány végén volt mér

hető, az Ovalbumin festékkötése pedig 15yug felett már telí

tődött .
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3. A vizsgálat fehérjéknek meghatároztam az egymáshoz 

viszonyított festődési rátáját, egységnyinek a legjobban 

festődé BSA festékkötését véve. Eredményeim alapján az oval

bumin festődése 0,86, a tripszin inhibitoré 0,56, az LDH-I 

izoenzimé pedig 0,13.

4. Különböző arányú keverékek segítségével vizsgáltam a 

koncentráció arányok reprodukálhatóságát, a festődési ráták 

figyelembe vételével és anélkül. Eredményeim azt igazolják, 

hogy a denzitometriás kiértékelések kvantitatív mérésekre e-

gyáltalán nem, de arány meghatározásra is csak korlátozott

mértékben használhatók az igen magas, 20-25%-os relatív hiba

miatt.

5. Ellenőriztem a program nyújtotta alapvonal korrekci

ós eljárásokat a jeltartás szempontjából. Megállapítható, 

hogy a módszerek a jelarányokat csak legfeljebb 10%-os a- 

rányban torzítják, miközben kb. 40-szeres erősítést végeznek 

azaz a relatív értékek torzulása csupán 0,25%. Fel kell a- 

zonban hívni a figyelmet arra, hogy a gyenge jelekre ennél 

lényegesen rosszabb értéket kapunk, mivel ez az alapvonal 

illesztés szempontjából inkább erős zajnak, mint alacsony 

szintű jelnek értékelődik.
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