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Mi az ami már ismert?
Milyen hasonló konstrukciókkal
kísérleteztek már?
(homológok, mutáns konstrukciók,
affinitás címkék, stb.)

Próbatermelés

Felskálázás
és tisztítás

Útmutató vektor választáshoz

Bakteriális expressziós sejtvonalak

T7 RNS polimeráz rendszer
(DE3)
BL21(DE3) genotípus:
fhuA2 [lon] ompT gal (λ DE3) [dcm] ∆hsdS, λ
DE3 = λ sBamHIo ∆EcoRI-B int::
(lacI::PlacUV5::T7 gene1) i21 ∆nin5

hemankumar.wordpress.com
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Mind a gazdasejtnek (DE3), mind a
vektorrendszernek (T7 promóter)
megfelelőnek kell lennie.
A pLysS és pLysE vektorok T7 lizozimet
kódolnak, melyek segítenek megszűntetni a
redszer ‘eresztését’ (+kloramfenikol
rezisztencia, szelektálható, fenntartható).

Rosetta(DE3) eukarióta fehérjékhez
Rosetta(DE3) genotípus:
F- ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pRARE (CamR)

-

-

BL21 származék
eukarióta fehérjék termelésére
extra/ritka tRNS-ek (pl. AGG, AGA,
AUA, CUA, CCC, GGA kodonokra)
- ld. E.coli kodonpreferencia
natív tRNS promóterek
kloramfenikol rezisztens
plazmidon (T7 lizozim is ezen, ha
Rosetta(DE3)pLysS sejtvonal)

Kodon optimalizáció hatása
http://www.genscript.com/gsfiles/techfiles/Optimizing_conditions_for_recombinant_soluble_protein_production_in_E_coli.pdf

BL21(DE3)Star stabilabb mRNS-hez
BL21(DE3)Star genotípus:
F- ompT hsdSB (rB-, mB-) gald cm rne131 (DE3)

BL21(DE3)
N

-

BL21(DE3)Star

I

BL21 származék
mutáns RNáz E gén (rne131)
megnövekedett mRNS stabilitás
megnövekedett fehérje kitermelés
KERÜLENDŐ lehet, ha a fehérjénk
toxikus a sejtre!

N

I

célfehérje

thermofisher.com alapján

N: nem indukált
I: indukált

Origami 2 (DE3) magasabb diszulfidhíd képzés
Origami 2 (DE3) genotípus:
Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139
ahpC galE galK rpsL F′[lac+ lacIq pro] (DE3)
gor522::Tn10 trxB (StrR, TetR)

-

-

BL21 származék
mutáns thioredoxin reduktáz (trxB)
mutáns glutation reduktáz (gor)
magasabb diszulfid-híd képzési
tulajdonságok
nem használhatóak Tet és Str
rezisztenciát nyujtó plazmidokkal
CSAK diszulfid-hídas fehérjékre
használandó, mert a molekulák
közötti diszulfid hidak
kialakulásának is kedvez, ami
kerülendő

MALDI-MS
Voronova 2007 Biochem J alapján

Expressziós konstrukció alkotói
T7 polimeráz alapú expressziós konstrukció sematikus ábrája
T7Prom

lac rep

rbs

START TAG1 TAG2 PRTáz CÉLFEHÉRJE PRTáz TAG3 STOP

Promóter
START

affinitás címke

lac represszor
kötőhely

proteáz
hasítóhely

T7Term

Riboszóma kötőhely
Shine-Delgarno szekvencia

T7 terminátor
szekvencia

Affinitás címkék
Címke

Érvek

Ellenérvek

6xHis

hexa-hisztidin

kicsi, natív és denaturáló
közegben is

nem elég egy lépés

CBP

kalmodulin-kötő
fehérje

magas specificitás

fehérjefüggő hatékonyság

ChBP

kitin-kötő fehérje

Intein protein-splicing
kapcsolt

lassú (1 nap)

(3x)FLAG

DYKDDDDK

nagy hatékonyság

drága,
elúciós problémák

GST

glutation-Stranszferáz

oldhatóságnövelő

dimerizál,
‘ereszt’

MBP

maltóz-kötő fehérje

oldhatóságnövelő

hosszú kontakt idő,
nagy (40 kDa)

Strep

WSHPQFEK

magas specificitás, inert,
fiziológiás-közeli elúció

hosszú kontakt idő

Trx

Thioredoxin

oldhatóságnövelő

nagy méretű fehérjékre
általában nem jó

Affinitás címkék
His-tag
Ni-NTA (nitrilotriecetsav) szerkezete

agaróz
gyöngy

Co-NTA szerkezete

ha az expresszált
fehérjénk
érzékeny a Ni2+-ra

Affinitás címkék
ChBD:
Intein Mediated Purification with an Affinity Chitin-binding
Tag IMPACTTM

O/N inkubáció,
30-50 mM DTT
(LASSÚ!)

neb.com

neb.com

Affinitás címkék
MBP: Maltóz-kötő fehérje

neb.com

New England Biolabs (NEB) neb.com

Affinitás címkék
FLAG: DYKDDDDK

sigmaaldrich.com

sigmaaldrich.com

DYKDDDDK
α-FLAG gyanta
elúció nagy koncentrációjú
FLAG peptiddel (DRÁGA,
nem regenerálható)

DYKDDDDK

DYKDDDDK

Expresszió optimalizáció
Expressziós
rendszer váltás

Aktív, oldható,
jó kitermelés

Refolding,
renaturációs
technikák

Aggregáció

Expresszió
optimalizáció:
-

hőmérséklet
expressziós idő
induktor koncentráció
oldhatóság javító címkék
feltárási körülmények

Inklúziós test,
inaktív fehérje

Expresszió
optimalzáció:
-

hőmérséklet
expressziós idő
induktor koncentráció
oldhatóság javító címkék
feltárási körülmények

Alacsonyabb hőmérsékleten
több oldható fehérje
expresszálódik
15oC

22oC 37oC

TOTÁL fehérje
mennyiség
OLDHATÓ fehérje
mennyiség
Vasanthavada, Genscript 2014 előadás alapján

Expresszió optimalzáció
- hőmérséklet
- (18-22oC)
- expressziós

idő
- (2-4h helyett O/N)
- induktor koncentráció
- (1 mM IPTG helyett 0.1-0.3 mM IPTG)
- oldhatóság javító címkék
- (MBP, GST, Trx, stb.)
- feltárási körülmények
- (hirtelen fagyasztás-olvasztás, lizozim,
minimális ultrahang besugárzás, híg detergens
koncentráció (?))

Expressziós rendszer váltás
Expressziós
rendszer váltás

Aktív, oldható,
jó kitermelés

Refolding,
renaturációs
technikák

Aggregáció

Expresszió
optimalzáció:
-

hőmérséklet
expressziós idő
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feltárási körülmények

Inklúziós test,
inaktív fehérje

Eukarióta génexpresszió

Enhancer

…

Promóter

5’ UTR Exon

Intron

Ex

Intron

E Intron

E 3’ UTR

…

DNS
TRANSZKRIPCIÓ
sejtmag
citoplazma

GG 5’ UTR Exon

Intron

Ex

Intron

E Intron

prekurzor mRNS
mRNS érés,
splicing

GG 5’ UTR Exon Ex E E 3’ UTR AAAAAAA
érett mRNS
TRANSZLÁCIÓ

jól foldolt fehérje

E 3’ UTR AAAAAAA

Enhancer

Eukarióta génszerkezet
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/855228

Sgs1 (élesztő BLM homológ)
-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/641

humán BLM (DNS helikáz)
-

START (ATG)

élesztő gének 95%-a intron
mentes
4,344 bp mRNS hossz
4,341 bp fehérje kódoló mRNS
szakasz (1447 aa)
START ATG = transzkripciós
starthely (TSS)

98,136 bp mRNS hossz
4,251 bp (4%) fehérje kódoló
mRNS szakasz (1417 aa)
START ATG 30,000 bp-re a
TSS-től

Szerkezeti elemek
szerepe
Enhancer

…

Promóter

5’ UTR Exon

Intron

Ex

Intron

E Intron

E 3’ UTR

…

Enhancer

DNS

Enhancer elemek:

Kromatin hurok

-

akár több 1000 bp-re a kódoló régiótól
transzkripciós faktorok kötőhelyei
DNS/kromatin hurok szerkezet
kialakulása
kromatin átrendezés
RNAPII transz-aktiválás

Szuper enhancerek:
-

Hnisz et al 2013 Cell

enhancer kluszterek
sejt identitás meghatározó géneknél
rákos sejtek szuper enhancereket
alakítank ki onkogének környezetében
(ld. Hnisz et al 2013 Cell)
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Enhancer
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Promóter

5’ UTR Exon

Intron

Ex

Intron

E Intron

E 3’ UTR

…

Enhancer

DNS

Kromatin hurok

enhancer hossz
középértéke:
703 bp

8,667 bp

Hnisz et al 2013 Cell
Hnisz 2013 Cell
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Enhancer
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Ex
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Szuper enhancerek és az elszigetelt szomszédság

Hnisz et al 2016 Science

Hnisz et al 2016 Science
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Promóter elemek:
➡ központi promóter elemek:
transzkripció start hely (TSS),
RNAP kötőhely, TATA box

TSS

(humán gének ~24% tartalmaz
TATA boxot, ~10% TATA függő)
G4 DNS

i-motívum
(interkaláló
motívum)
Brooks et al 2010 FEBS J Brooks et al 2010 FEBS J

➡
➡

proximális promóter elemek
disztális promóter elemek=
enhancerek, silencerek

Speciális szerkezetet alkotó
elemek:
- G4 DNA és a komplementer
szálon i-motívum, melyek
regulációs szereppel bírnak

Szerkezeti elemek
szerepe

GG 5’ UTR Exon

Intron

Ex

Intron

E Intron

E 3’ UTR AAAAAAA

prekurzor mRNS

cap-1
cap-0
m7 G

5’ cap

cap-2

5’ sapka (cap)
- 7-metilguanozin (guanylyltransferase)
- 5’-Pi kötött és 3’-OH szabad ~ 3’ vég
(5’-exonukleáz védett)
- export
- transzláció hatékonyság
- splicing regulációs szerep
(mitokondriális és kloroplasztisz mRNS
nem ‘cap-pelt’)

Szerkezeti elemek szerepe
Kozak konszenzus
(ACCAUGG)

GG 5’ UTR Exon

Intron

Ex

Intron

E Intron

E 3’ UTR AAAAAAA

prekurzor mRNS

5’ UTR elemek:
- 100-1000 nt hossz
- Kozak szekvencia (ACCAUGG)
- cisz regulátor elemek (upstream ORFs
(uORFs), 35% intront is tartalmaz)
- fehérjetermékük, szerkezetük (IRES - tRNS
mimikáló, transzkripciós faktor kiváltó,
riboszóma kötő szekvencia), szekvenciájuk
transzlációs regulációs szereppel bír

5’ és 3’ UTR kötő fehérjék által kialakított RNS
szerkezet, mely szabályozza a transzláció
hatékonyságát:
- transzláció iniciáció elősegítése (eIF4G)
- riboszóma recirkularizáció

PABP: poli-A kötő fehérje

3’ UTR elemek:
- 60-5000 nt hossz
- hosszabb UTR kevesebb fehérje
(több miRNS kötőhely - inhibició,
lebontás)
- mRNS lokalizáció, stabilitás,
export és transzlációs
hatékonyság szabályozás
- miRNS kötőhelyek (MREs), AUgazdag elemek (AREs), poli-A
Poli-A:
- mRNS stabilitás, export, életidő
és transzlációs hatékonyság
IRES: internal ribosome entry site

Élesztő expressziós rendszerek

Technikai előnyök:
- Biztonságos (Generally Recognized as Safe - GRAS)
- Könnyű transzformáció (transzformáció, transzfekció, elektroporáió)
- Sokféle vektor (2μ, CEN origo)
- Olcsó (tápoldatok, mint a baktériumoknál)
- Méretnövelés egyszerű
Fehérje minőségi szempontok:
- Splicing mechanizmusok megléte
- Szekréció lehetséges
- Poszttranszlációs módosítás (glikoziláció, foszforilláció)

Saccharomyces cerevisiae
Vektorok
YAC (Yeast Artificial Chromosome):
- CEN: centromer
- ARS: autonóm replikáció
- tetszőleges promóter
- 1-4 kópia/sejt
- stabil
- nagyméretű fragmensek
(genómdarabok) klónozására, de
expresszió is

2μ plazmidok:
- természetes plazmid (2μ
gyűrű)= YEp - yeast episomal
plasmid
- autonóm replikáció
- tetszőleges promóter
- 10-40 kópia/sejt
- nem mindig stabil
YIp (Yeast Integrative Plasmid):
- plazmid integráció a kromoszómába
- auxotróf szelekció
- stabil

YIp
URA3

ura3

ura3

genóm

URA3

genóm
http://bio3400.nicerweb.com/Locked/media/ch19/YAC.html

Saccharomyces cerevisiae
Expresszió auxotróf szelekcióval

30oC,
2-7 nap

+
-

DNS MaxiPrep:
- 100 ml E.coli
(LB+antibiotikum)
- shuttle vektor

+

kolóniák növesztése
szelektív táptalajon
(‘drop-out’ medium)
Elektroporálás

12 literes expresszióhoz:
1 kolónia átoltása 10 ml-be (30oC,
1-4 nap)
10 ml átoltása 100 ml-be (30oC,
1-4 nap)
100 ml átoltása 1100 ml-be (30oC,
1-4 nap)
100-100 ml átoltása 850-850 mlbe (30oC, O/N)

DROP-OUT* MIX:
2 g Adenine*
2 g Arginine
2 g Histidine*
2 g Isoleucine
2 g Leucine*
2 g Lysine
2 g Methionine
3 g Phenylalanine
2 g Serine
2 g Threonine
3 g Tryptophan*
2 g Tyrosine
1.2 g Uracil*
9 g Valine

DROP-OUT MEDIUM
6.67 g Yeast Nitrogen Base without amino acids
0.83 g DROP-OUT MIX
20 ml DL-lactate (60%)
30 ml glycerol
+950 ml H2O and
autoclave
pH 5.6 (!)

drága raffinóz helyett az olcsó
glicerin szolgálhat C-forrásként,
mert glukóz nem használható a
galaktóz indukció mellett
Indukció:
- Az O/N kultúrák indukálása
50-50 ml 40%-os galaktóz
oldattal (2% végkonc.)
- Rázatás alacsony
hőmérsékleten (fehérje függő,
tesztelni kell, pl. 20oC, 24 óra)

-

-

Sejtfeltárás
(French Press,
daráló)
Fehérje
preparálás

nature.com

Pichia pastoris
metilotóf élesztő - MeOH szénforrás

-

10-100x több fehérje, mint S. cerevisiae-ben
(sejtdenzitás, géndózis - expressziós szint)

-

metanol, mint akár kizárólagos szén-forrás

-

alkohol oxidáz (AOX): a metanol oxidálás

-

AOX a sejt összfehérjének 30% át is kiteheti, ha
metanolon növesztjük

-

glikozilálás jobban hasonlít a magasabb eukariótákéhoz

-

Két AOX gén: AOX1 (aktivitás nagy része) és AOX2

-

Legtöbb expressziós vektor AOX1 promoterrel: MeOH
indukció (glükóz represszálja - glicerin)

-

Ipari méretben fermentálható (biotech alkalmazások)

nature.com

Pichia pastoris
vektorok

-

Integratív vektorok

-

HIS4, ARG4 vagy Zeocin szelekció

-

Promóterek:

-

-

AOX1 (erős, MeOH indukció, MeOH
drága)

-

GAP ((glyceraldehyde-3-phosphate
dehydrogenase promóter) konstitutív expresszió: glükóz >
glicerin > MeOH)

Szekréciós szignál (ld. inzulin):
-

P. pastoris acid phosphatase (PHO1)

-

S. cerevisiae mating faktor α (MF-α)

Dictyostelium discoideum
sejtes nyálkagomba
•

•

•

•
•
http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/BevezetesAProtisztologiaba/
ch03s09.html

•
•

•

Sok humán homológ gén, és szabályozás is
hasonló (genetikai, sejtbiológiai és rákkutatási
vizsgálatok objektuma)
Expressziós rendszerként nem terjedt el
széles körben, mert humán fehérjék
expressziójára gyakorlatilag alkalmatlan
Citoszkeletális fehérjék termelésében jelentős
szerepe volt (elsősorban rekombináns saját
miozinok és mutáns formái)
Spórák glicerin-ben -80oC-on tárolhatóak
Spórák felolvasztás után felszínhez rögzült
telepeket hoznak létre
Plazmid bejuttatás elektroporációval
Transzformánsok felszínhez rögzült telepeket
hoznak létre szelektív környezetben (antibiotikum
- pl. Geneticin (G418), Neomycin)
Expresszió rázatott kultúrában

Rovarsejt (bakulovírus/Sf9)
expressziós rendszer
Előnyök:
- kitermelés
- folding
- poszt-transzlációs
módosítások
Hátrányok:
- Lassú (~élesztő)
- Drága (tápoldat)
- Technikailag komplex
- Sok nukleáz szennyeződés
marad(hat) a mintákban

A bakulovírus:
Autographa californiaca multiple nuclear polyhedrosis virus (AcMNPV)
• 1. Korai fázis (0.5-6h)
- csatlakozás
- behatolás
- burokvesztés
- korai gének expressziója
- gazdagének kikapcsolása

Au et al 2013 Viruses

• 2. Késői fázis:
- késői gének (replikáció, összeszerelés) exp.
- bimbózó virusok (budded virus - BV)
kiszabadulása (csúcs 18-36h)
• 3. Nagyon késői fázis:
- Polihedrin (!) gének termelése (vírusvédelem)
- Kizárt vírusok formálása (occluded viruses OV, OB)
- sejtlízis
- polihedra mátrixba zárt vírustömegek
kialakulása (24-96h)
Au et al 2013 Viruses

A bakulovírus

Au et al 2013 Viruses

1. Korai fázis (0.5-6h)

3. Nagyon késői
fázis (18-36h)

2. Késői fázis (18-36h)

Baculovírus
Expressziós
Vektorok

Airenne et al 2013 Mol Therapy

Au et al 2013 Viruses

A rovar(sejt) - Sf21 és Sf9
Spodoptera frugiperda
hulló amerikai sereghernyó

Sf21 (eredetileg IPLB-Sf21AE)
- folyamatos sejtvonal a hulló sereghernyó
petefészkéből izolálva
Sf9
- az Sf21 sejtvonal altörzse (klónja)
Eddig több, mint 500 rovar-sejtvonalat állítottak
elő 125 rovarfajból (Wikipedia)

bakulovírus
-Sf9

polihedrin promóter

Bacmid+Helper

cél-gén klónozása
pFastBac plazmidba

cél-gén rekombinációja
a vírusgenómba

thermofisher.com

transzformálás
antibiotikumszelekció

pFastBac
transzfer/donor plazmid

DH10Bac E.coli törzs
Bacmid: bakulovírus shuttle vector
MiniPrep
(high-MW DNS)

rekombináns
bakulovírus
partikulumok
Újrafertőzési ciklusok a
titer (pfu/ml) növelésére

Sf9 sejt
transzfekció
(CELLFECTIN:
kationos liposzóma
formálás)

Sf9 sejtek

• Szekréciós vagy nem-szekréciós fehérje
• Optimalizáció minden új fehérjére:
• sejtvonal (Sf9, Sf21, Mimic, stb.)
Rekombináns génexpresszió
• fertőzési arány (vírus/sejt)
(polihedrin promóterrel)
• időfüggés (24-96h post-infection)

Rekombináns bacmid
izolálása

thermofisher.com

Emlős expressziós rendszerek
-

Immortalizást sejtvonalak
(HeLa, HEK293, stb.)
Géntranszfer alacsony
hatékonyságú

Előnyök:
Alkalmazás:
- Fehérjetermelés
- folding
- Expresszió reguláció
- komplex N- és O-glikoziláció
- Antigén expresszió
- poszttranszlációs módosítások
(vakcinák)
- Fehérjeexpresszió hatása a Hátrányok:
- Lassú
gazdasejtre
- Drága (tápoldat)
- Alacsony kitermelés
- Technikailag komplex

Emlős vektorok
-

Shuttle vektorok: OriBakt, OriEmlos
Antibiotikum szelekció (Amp, Zeo, Kan, Strep, stb.)
Promóterek: fontos szempont! ld. következő dia
affinitás címkék (His, FLAG, GFP, stb.)

sigmaaldrich.com

sigmaaldrich.com

thermofisher.com

sigmaaldrich.com

origene.com

Emlős promóterek
Qin et al 2010 PLoS One

erős

UBC: human ubiquitin C
PGK: mouse phosphoglycerate kinase
EF1A: human elongation factor 1α
CMV: cytomegalovirus immediate-early
CAGG: chicken β-Actin promoter coupled
with CMV early enhancer
SV40: simian virus 40 early
TRE: tetracycline-responsive element

vizsgált sejtvonalak:
MRC5 - humán
HT1080 - humán
HEK293T - humán
129TF - egér
MEF - egér
C2C12 - egér
MSC - patkány
CMMT - rhesus

gyenge
UBC

PGK

EF1A

CMV

CAGG

CMV erősen
sejtvonal-függő

SV40

TRE

TRE maximális
indukciónál ~
erős konstitutív

Tetracycline (doxycline)
indukció

Tet-off és Tet-on sejtvonalak stabil
tTA és rtTA expresszióval kaphatóak
(pl. clontech.com)

Tet-off

Tet-on

tetracycline transactivator (tTA)

tet-Repressor

viral activation domain

-tet/dox

+tet/dox

+tet/dox

-tet/dox

gene X

NINCS
TRANSZKRIPCIÓ

reverse tetR:
4 aminósav csere

gene X

tet-Operator
repeats

VAN
TRANSZKRIPCIÓ

tetO + minimál promóter (miniCMV) =
tet responsive element (TRE)
miniCMV: enhancer elemek nélkül
(alacsony háttér transzkripciós szint)

gene X

NINCS
TRANSZKRIPCIÓ

gene X

VAN
TRANSZKRIPCIÓ

GYORSABB tet-VÁLASZIDŐ
(be- és kikapcsolás is órás nagyságrendű)

Humán HeLa és HEK293
immortalizált sejtvonalak összehasonlítása
HeLa
- Henrietta Lacks méhnyakrák sejtjeiből izolált vonal
(1951)
-

könnyen transzformálható
felszínhez tapadva és rázatott kultúrában is
növeszthető
tranziens, variáló expresszió
CELLROLLTM rendszer

HEK293
- Human Embryonic Kidney - adenovírus
transzformált éretlen idegsejtből
-

-

könnyen transzformálható
kizárólag felszínhez tapadva növeszthető (Petri
csésze, szövettenyésztő flaska HyperflaskTM,
forgó flaska)
stabilan expresszáló integrált sejtvonalak
hozhatóak létre (Flp-In SystemTM - ld lent)

Corning HYPERFlaskTM

Invitrogen Flp-In SystemTM
CS: cleavage site

FRT: Flp Recombination Target

Az FRT hely egy plazmidon kódolva
random integrálódva kerül a
gazdasejt genómjába, vagy
megvesszük az FRT sejtvonalat

T
FR

FRT

FRT

REKOMBINÁCIÓ AZ
FRT HELYEK KÖZÖTT

GO
I

FRT

FRT

csak az integránsok
rendelkeznek HygR-val

GOI

FRT

Flp

GOI: Gene Of Interest
(célgén)

Az Flp Intergáz a pOG44
plazmidon kódolt
(hőérzékeny Flp mutáns,
hogy az aspecifikus
integrációt csökkentse)

STABILAN INTEGRÁLÓDOTT,
GÉNÜNKET KONSTITUTÍVAN
EXPRESSZÁLÓ SEJTVONAL

In vitro transzláció
Felhasználás:
•
•

•

•

Nem kapcsolt rendszer
•
•

izolált RNS templát
Nyúl retikulocita lizátum (Rabbit Reticulocyte
Lysate - Promega)

Kapcsolt rendszer
•
•
•
•

DNS templáton csatolt transzkripciótranszláció (plazmid vagy PCR amplifikátum)
PURExpress (NEB)
Expressway (E.coli - Invitrogen)
TnT Búzacsíra extract (Promega)

Néhány mikrogrammtól több tíz milligrammig 24
óra alatt

•
•

•

•
•
•

Fehérje expresszió analízis totál RNS
preparátumokból
Toxikus, proteolízisre érzékeny, labilis
fehérjék preparatív expressziója ORF
analízis validáció: cDNA tartalmaz-e gént
High-Throughput Screening: proteomikai
vizsgálatok, transzláció vizsgálata, inhibítor
keresés (gyógyszer)
Poszttranszlációs módosítás analízis
Fehérje-fehéreje interakciók vizsgálata
Protein-DNS, Protein-RNS, DNS-DNS,
DNS-RNS interakciók (pl, transzkripciós
faktorok analízise)
Membránfehérjék expressziójára is
alkalmas (mikroszomális membrán
hozzáadásával)
Nem természetes aminosavak beépítése
Ritka kodonok, chaperonok, ko-faktorok,
fémionok, szubsztrátok stb
Folding vizsgálata, chaperonok hatása

“[…] a
legfontosabb
kutatóeszköz a
JÓ KUTATÓ.”
Szent-Györgyi Albert (1929)

