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Összefoglaló 

Világszerte a prosztatarák az egyik leggyakrabban diagnosztizált rákfajta a férfiakban. A betegség 

jelenleg használatos biomarkere a szérum prosztata-specifikus antigén (PSA), ami széles körben 

használt a prosztatarák korai szűrésére és a kórlefutás nyomon követésére. Azonban a módszer 

szelektivitás- és specificitásbeli hátrányai túldiagnosztizáláshoz és felesleges kezelésekhez (pl 

biopszia) vezetnek, így felmerült az igény új biomarkerek kutatására. Felfedezték, hogy mint sok 

másik rákos megbetegedés esetén, a fehérjék, jelen esetben a PSA, glikán szerkezete megváltozhat, és 

ennek nyomon követésére különböző analitikai módszereket fejlesztettek.  

Munkánk során a PSA glikán szerkezetét vizsgálatuk kapilláris elektroforézis segítségével (CE-LIF). 

α2-3 specifikus szialidáz alkalmazásával azonosítottuk a PSA szénhidrát struktúráján a sziálsav kötési 

helyeit. A mintaelőkészítési módszert optimalizáltuk a glikán struktúrák PNGaseF enzimatikus 

emésztéséhez és fluoreszcens jelöléséhez. A mintaelőkészítés fontos részét képezi a rendkívül alacsony 

PSA koncentrációjú vizelet illetve szérum mintákból a PSA kinyerése. Ehhez egy-doménes antitesteket 

használunk mágneses mikro-gyöngyökhöz rögzítve. Az előadásban bemutatásra kerülő eljárás végső 

célja a PSA glikán szerkezetének sziálsavakban bekövetkező változásának kimutatása prosztatarák és 

jóindulatú prosztata megnagyobbodás esetén. 

Summary 

Prostate cancer is one of the most commonly diagnosed cancer in men worldwide. Serum prostate-

specific antigen (PSA) is a currently used biomarker for this disease, and frequently used for prostate 

cancer screening or monitoring disease progression. However, the lack of selectivity and sensitivity of 

this method often leads to over-diagnosis and over-treatment (i.e., biopsy), therefore the discovery of 

new biomarkers is of high importance. It was reported earlier that prostate cancer - like many other 

tumor diseases - modified the glycan profile of certain proteins. Alteration of the PSA glycoforms can 

be detected using highly sensitive analytical methods. 

In this study the glycan structure of standard PSA was analyzed utilizing capillary electrophoresis with 

laser induced fluorescent detection (CE-LIF). Sialidase (α2-3) digestions were performed for 

identifying sialic acid binding positons on the glycan structure. Sample preparation method was 

developed and further optimized including the PNGaseF enzymatic digestion and the fluorophore 

labeling. PSA capture from low-concentration biological samples like urine or serum is essential part 

of the proposed method. Single-domain anti-bodies immobilized to micro-beads were utilized for 

improved efficiency PSA capture. The sialic acid isomers in the PSA glycan structure can be specific 

early stage markers of prostatic hyperplasia and prostate cancer. 

 

 


